
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico, 
apresenta ‘pequenas alterações’, conforme o documento 108.

Na entrada do templo colocar o Lecionário ou a Bíblia em 
destaque, ornamentada com flores e velas.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do 
presbitério.)

(Ofício Divino das Comunidades)
A Palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão: 
é semente de paz, de justiça e perdão! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada: crucifixo ladeado por velas, leitores, 
ministros e presidente.

2. Canto Inicial (Maria de F. de Oliveira - Simerido Amaral)
Venha povo de Deus, celebrar nosso encontro 
de fraternidade, é Jesus, nosso Mestre e Senhor, 
que nos chama a viver na unidade. 
1 - Nova aurora de vida e esperança nós buscamos 
aqui, ó Senhor. Cidadãos com direitos iguais, pura 
imagem de Deus, criador. 
2 - Os valores do Reino, um dia, nós possamos 
alegres viver. A família, a escola, a Igreja, sejam 
forças que os fazem crescer.

3. Saudação
Presidente - Saúdo-vos irmãos e irmãs, em nome 
de Jesus Cristo presente entre nós. Sejam todos 
bem-vindos para celebrar o Mistério Pascal de 
nossa salvação. Desejo-vos que a Palavra viva do 
Senhor seja lâmpada para os vossos pés, força e 
alimento na caminhada. Reunidos pela Trindade 
Santa, façamos o sinal que nos une na fé. Em 
nome do Pai…
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai, o 
amor de Jesus nosso irmão e a luz e força do 
Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja 
Deus…
Animador(a) - Hoje, último domingo de setembro, 
comemoramos o Dia da Sagrada Escritura - Bíblia. 
Queremos também rezar pela Paróquia de 
Santa Terezinha do Menino Jesus, de Aracruz, 
e por todas as comunidades que celebram seus 
padroeiros(as). Trazemos presente também 
outros fatos que marcaram a nossa semana que 
passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Deus em sua bondade infinita, sempre 
nos propõe mudança de vida e acredita em nossa 
conversão. Em silêncio, pensemos em nossas 
faltas (pausa). Confiantes na misericórdia do Pai, 
confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus...
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

5. Hino do Glória 
Presidente - Glorifiquemos ao Deus da esperança 
que em Jesus Cristo sempre nos chama à 
conversão e mudança de vida.
(José Acácio Santana) 
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos 
homens. 
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- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e a vossa compaixão que são eternas! Não 
recordeis os meus pecados quando jovem, nem 
vos lembreis de minhas faltas e delitos! De mim 
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois 
bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom 
caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na 
justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho.

10. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses (2, 1-11) 

11. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Minhas ovelhas escutam a minha voz, minha voz 
estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar! 

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (21, 28-32)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que em Jesus Cristo nos 
ensina o caminho para a vida eterna, professemos 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai sempre pronto a ouvir e 
acolher as nossas súplicas, elevemos a Ele os 
pedidos de nossa comunidade. Após cada prece, 
rezemos: Deus de amor, ouvi-nos.
- Senhor, fortalecei o Papa Francisco, os Bispos, 
e todo clero, religiosos(as), leigos(as), para que 
sempre anunciem a Vossa Palavra com amor, 
dinamismo e alegria. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a Vossa sabedoria aos nossos 
governantes, para que a responsabilidade que 
lhes fora confiada por meio do voto do povo 
brasileiro, seja exercida para o bem da nação. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos a dedicar mais tempo aos 
estudos e conhecimento da Vossa Palavra, por 
intermédio dos Círculos Bíblicos, da leitura 
orante, dos encontros de formação e das 
Celebrações, para que sejamos fiéis testemunhas 
de Jesus Ressuscitado. Nós vos pedimos. 
- Senhor, abençoai a Paróquia Santa Teresinha do 
Menino Jesus de Aracruz, e todas as Comunidades 
que celebram seus padroeiros(as) para que a 
exemplo dessa santa continuem firmes na missão 
que Cristo os confiou. Nós vos pedimos. 
- Senhor, olhai com bondade todos os pobres, 
os desempregados, os enfermos, os excluídos 
de nossa sociedade para que nunca percam a 
esperança diante dos sofrimentos que pesam 
sobre seus ombros. Nós vos pedimos. 

T: Que são por Ele muito amados. 
Ó Senhor Deus, nós vos louvamos. Vos 
bendizemos e adoramos. 
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas 
graças. 
T: Por vossa glória tão imensa. 
Senhor Jesus, Filho Unigênito. Cordeiro Santo 
de Deus Pai. 
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste 
mundo. 
T: Tende piedade de nós todos! 
Vós que tirais nosso pecado, bem acolhei a nossa 
súplica. 
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus 
Pai. 
T: Tende piedade de nós todos!
Porque só vós é que sois santo, porque só vós 
sois o Senhor. 
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo. 
T: Só vós sois o Senhor altíssimo. 
Só vós com o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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 Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

7. Entrada do Livro da Palavra
Membros dos Círculos Bíblicos fazem uma bonita procissão 
levando o Lecionário ladeado com flores e velas acesas, os quais 
permanecerão formando um semicírculo ao redor da Mesa da 
Palavra, até o fim da proclamação das Leituras.

(Frei Fabreti) 
A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do 
povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos viver um mundo. 
1 - Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o 
caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus 
dons, sua presença iremos sentir. 
2 - Somos povo, o povo de Deus, e formamos o 
reino de irmãos e a Palavra que é viva nos guia e 
alimenta a nossa união. 

8. Leitura da Profecia de Ezequiel (18, 
25-28)

9. Salmo Responsorial (24) (CD Cantando Salmos - Ano A)
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e 
compaixão! (bis)
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-
me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me 
oriente e me conduza, porque sois o Deus da 
minha salvação; em vós espero, ó Senhor, todos 
os dias!

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Acolhei, Pai de bondade, as súplicas que 
vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. Apresentação dos Dons (ainda em pé)
Animador(a) - São Paulo, aos Filipenses, exorta 
a Comunidade a evitar as divisões causadas 
pelo espírito de competição, pelo desejo de 
receber elogios e para buscar os próprios 
interesses. Apresentemos ao Altar do Senhor, 
nossa disposição em rever nossas atitudes 
contrárias aos ensinamentos dos Apóstolos.
Animador(a) - Digamos juntos:
Aqui estamos Senhor, dispostos a lutar para que 
haja harmonia externa em nossa Comunidade e 
no meio em que vivemos, que sejamos humildes 
a ponto de considerarmos os outros superiores 
a nós, que tenhamos em vista o bem comum 
entre todos, que Cristo seja nosso modelo de 
humanidade a seguir, que possamos abrir mão 
de todo e qualquer privilégio, e nos colocarmos a 
serviço uns dos outros, até o fim como fez Jesus.
(D. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabreti) 
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra 
fazer tua vontade, pra viver no teu amor (bis) 
eis-me aqui, Senhor!

17. Canto das Oferendas (Frei Fabreti) 
1 - A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as 
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer. 
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar! E a tua 
bondade infinita me perdoar! Vou ser o teu 
seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir 
o calor de tuas mãos. 
2 - A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. 
Ao pobres e ao sofredor, vou servir e esperar. 
Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão. Cantando 
a nova canção de esperança e de paz..

18. Louvação 
Presidente - Neste dia em que comemoramos O 
Dia da Bíblia, louvemos a Deus por ter iluminado 
todos os escritores, que nos deixaram neste 
Livro Sagrado os ensinamentos necessários para 
orientar nossa caminhada de fé. Alegres, cantemos.
(D.R. - CD Canções para orar 1) 
Glória, glória, aleluia! (3x) Louvemos ao Senhor! 
1 - Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao 
coração, tudo canta, Deus é grande, Deus é bom 
e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une 
por amor. Louvemos ao Senhor! 
2 - Deus nos fez comunidade, pra vivermos como 
irmãos, braços dados, todos juntos, caminhemos 
sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem 
como nós. Louvemos ao Senhor! 

3 - Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor. 
Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor. 
Venceremos as tristezas, venceremos o temor. 
Louvemos ao Senhor!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

19. Pai Nosso 
Presidente - Como verdadeiros irmãos(as) em 
Cristo, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. 
Pai Nosso...

20. Abraço da Paz
Presidente - A paz é fruto da nossa intimidade 
com Deus por meio dos estudos, da Leitura 
Orante diária da Sua Palavra, que nos ensina a 
lutar por um mundo melhor. Saudemo-nos com 
um abraço fraterno. (canto à escolha)

21. Canto de Comunhão (se houver) (Frei Luiz Turra) 
1 - Não pode faltar a Palavra, não pode faltar-nos 
o pão, não pode faltar compromisso, a quem quer 
um mundo de irmãos. 
Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um 
mundo melhor. O Teu Evangelho transforma, Tu 
és nosso Deus Salvador. (bis) 
2 - Passaste no mundo dos homens, fazendo a 
todos o bem. Teu jeito de amar os humildes, a 
todos ensinas também. 
3 - A Boa Notícia do Reino aos pobres Tu vens 
anunciar: É Deus que se põe ao seu lado, é Deus 
que nos vem libertar. 
4 - Contigo fazendo aliança, fazemos também 
comunhão. A causa que tu abraçaste anima a 
tomar posição. 
5 - Senhor, o teu povo reunido, comunga teu gesto 
de amor. Aprende a viver na partilha dos pobres 
se faz defensor. 
6 - Chegando ao terceiro milênio, com teu 
Evangelho nas mãos, renasce no mundo a justiça, 
seremos um povo de irmãos.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que a 
Vossa Palavra (e a Comunhão) renove a nossa 
vida para que, participando do Mistério Pascal, 
sejamos herdeiros da glória do vosso Filho. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos 
- A equipe de celebração junto com a coordenação 
dos Círculos Bíblicos preparam uma lembrança 
para a assembleia. Sugestão: Poderia ser um 
marca-página com os passos da Leitura Orante. 
Entregar na saída da igreja. 

24. Catequese Litúrgica (ler para a assembleia)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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para nos arrependermos, porque Deus quer a 
vida para todos. O Salmo 24(25), uma súplica 
de uma pessoa com bastante idade, pede duas 
coisas: perdão dos seus desvios na juventude e 
a libertação das mãos dos inimigos. Recorda a 
Aliança com várias palavras: caminho, direito, 
amor e verdade, aliança preceitos... Deus é 
o aliado do pobre explorado e oprimido. O 
salmista tem muita confiança em pedir e certeza 
de ser atendido, porque o Senhor é piedade, 
misericórdia e bondade sem limites. Filipos, 
comunidade dividida, por causa do espírito 
de competição e egoísmo. Paulo apresenta 
Jesus como modelo de filho fiel e obediente 
que se torna servo. Convida os que se dizem 
seguidores dele a terem “o mesmo sentimento 
que existe em Cristo Jesus”. O Evangelho se 
situa no contexto da rejeição de Jesus por 
parte dos chefes do povo. Ele encontra-se em 
Jerusalém e seu tempo está cada vez menor. 
Aumenta a hostilidade daqueles que rejeitam 
sua mensagem. A parábola dos dois filhos é 
simples e questionadora. Antes de fazer sua 
comparação, Jesus pede a opinião de seus 
ouvintes. Eles mesmos vão decidir. O que está 
em jogo é algo muito profundo e permanente 
na vida de quem tem fé: fazer a vontade de 
Deus. As palavras de nada valem: é preciso a 
ação concreta, conforme o projeto de Deus. 
Fazendo o que Deus espera, quem é pecador 
torna-se justo; não fazendo, quem se considera 
justo torna-se pecador. Os dois filhos podem 
representar diversos personagens: o povo de 
Israel histórico, a geração do momento, os 
seguidores de Jesus de todos os tempos e nós 
que ouvimos hoje essa palavra. Com qual dos 
dois filhos nós nos identificamos? 

Leituras da Semana
2ª feira: Jó 1,6-22; Sl 16; Lc 9,46-50
3ª feira: Dn 7,9-10.13-14; Ap 12,7-12a; Sl 137; Jo 1,47-51
4ª feira: Jó 9,1-12.14-16; 2Tm 3,14-17; Sl 87; Lc 9,57-62
5ª feira: Jó 19,21-27; Is 66,10-14c; Sl 26; Lc 10,1-12
6ª feira: Ex 23,20-23; Sl 90; Mt 18,1-5.10
Sábado: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118; Lc 10,17-24
Domingo: Is 5,1-7; Sl 79; Fl 4,6-9; Mt 21,33-43

Comemorando hoje o Dia da Bíblia, queremos 
saudar com carinho todas as comunidades que 
celebram a Palavra de Deus, todas as pessoas, 
grupos e movimentos que se dedicam ao estudo e 
aprofundamento das Sagradas Escrituras. A Igreja 
no Brasil, sob a orientação dos nossos bispos, 
muito tem se preocupado com a formação bíblico-
catequética de todos os fiéis, especialmente com 
as lideranças das comunidades. Graças a esse 
dinamismo da Igreja, muitas pessoas abraçaram 
essa formação crescendo na fé e na vida. Os círculos 
bíblicos foram inspirados na prática das primeiras 
comunidades cristãs, que se reuniam nas casas para 
aprender a doutrina com os apóstolos, para rezar, 
partilhar o pão e os bens conforme a necessidade 
de cada um. Portanto, a oração em família e em 
pequenos grupos facilita a compreensão da Palavra 
de Deus, cria laços de fraternidade, fortalece 
a união e a participação na vida comunitária. 
Esperamos que todos se esforcem com muito amor 
para conhecer melhor o Livro da fé e da vida que 
nos ensina o caminho para Deus. 

(Equipe dos Editores do Folheto Litúrgico “O Dia do Senhor”)

25. Bênção 
Presidente - Que Deus Todo-Poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e derrame sobre vós 
as suas bênçãos. Amém.
- Torne os vossos corações atentos à Sua Palavra, a 
fim de que transbordeis de alegria divina. Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamentos 
divinos e tornar-vos coerdeiros dos Santos. 
Amém.
- A bênção de Deus que é Pai e Filho e Espírito 
Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

26. Canto final (Pe. José Cândido da Silva)
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.

Meditando a Palavra de Deus
A primeira leitura está no contexto do Exílio 
da Babilônia. O povo acusa Deus de injusto e 
de agir incorretamente. Entre o povo havia a 
ideia de que o pecado marcava para sempre 
a vida e a descendência de quem pecava. Não 
é uma fatalidade, nem Deus é o culpado da 
morte do pecador. O profeta, como porta-
voz de Deus, mostra que a salvação de uma 
pessoa não depende de seus antepassados 
e parentes. O que importa é a disposição do 
coração no momento presente. Deus nos julga 
conforme o que somos hoje. Nunca é tarde 


