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

Preparar um painel contendo as ações realizadas com os dons 
e talentos recebidos de Deus em favor da Comunidade, alguns 
símbolos da cultura negra, lembrando o Dia Nacional de Combate 
ao Racismo e da Consciência Negra. Preparar com antecedência 
a recordação da vida. Para iniciar a celebração, cantar de 
forma orante e repetidas vezes o canto de ambientação.

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

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

(Simei Monteiro - Albete Corrêa)
Aqui chegando, Senhor, que poderemos te 
dar? (bis) Um simples coração e uma vontade 
de cantar. (bis) Recebe nosso louvor e tua paz 
vem nos dar. (bis) A tua graça, Senhor, melhor 
que a vida será. (bis) E o teu amor em nós será 
manancial. (bis) De água boa a jorrar pra nossa 
sede estancar. (bis) 
(Terminado o canto de ambientação, todos ficam em pé para 
o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. José Weber) 
Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos 
caminhando, vamos caminhando, juntos como 
irmãos, ao encontro do Senhor. 

1 - Somos povo que caminha num deserto como 
outrora lado a lado, sempre unido para a terra 
prometida. 
2 - Na unidade caminhemos, foi Jesus quem nos 
uniu, nosso Deus hoje louvemos seu amor nos 
reuniu. 
3 - A Igreja está em marcha: a um mundo novo 
vamos nós onde reinará a paz onde reinará o 
amor.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus 
nos convida a viver como filhos da sabedoria 
e da luz, fazendo frutificar os talentos que nos 
foram confiados. Como família de Deus reunida, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus de ternura que nos enche 
de força e paz em nossa caminhada, pela ação 
do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador(a) - É Deus quem nos reúne e nos 
acolhe para fazermos memória da Páscoa de 
Jesus Cristo que se manifesta em todas as pessoas 
e comunidades que se colocam a serviço do 
crescimento do Seu Reino neste mundo. Para bem 
celebrar o Dia do Senhor, vamos trazer presente 
os acontecimentos marcantes da semana. 
(Recordação da vida) Permaneçamos em comunhão 
com todos os fiéis que participam da novena em 
preparação à festa de Nossa Senhora da Saúde, 
na esperança de permanecermos unidos a Jesus 
e produzir frutos de amor e bondade.

4. Deus nos perdoa
Presidente - No início desta celebração, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 
Confiantes, reconheçamo-nos necessitados do 
seu perdão. (Silêncio) Na esperança de sermos 
atendidos, peçamos perdão, cantando.
(Pe. José de Freitas Campos) 
1 - Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai 
com carinho. De nós tende piedade, Senhor 
tende piedade. 
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz 
o Senhor; quem em mim permanece, esse dá 
muito fruto.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (25, 14-30)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Uno e Trino que nos convida 
a participar de sua alegria, professemos nossa fé. 
Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Deus que nos dá dons e talentos 
para fazer crescer Seu Reino entre nós, peçamos 
confiantes: Após cada pedido, rezemos: Deus da 
vida, ouvi nossa oração. 
- Senhor, abençoai a Vossa Igreja, que sob a 
autoridade do Papa, dos bispos e dos padres 
continue incentivando os Seus fiéis para que se 
abram à Vossa ação, diante dos dons e talentos 
recebidos. Nós vos pedimos. 
- Senhor, dai sabedoria aos nossos governantes 
para que coloquem, verdadeiramente, seus 
dons e talentos a serviço do Vosso povo, sendo 
promotores da justiça e da paz. Nós vos pedimos. 
- Senhor, libertai-nos de todo preconceito racial 
que impede nossos irmãos e irmãs de terem 
seus direitos reconhecidos e respeitados. Nós 
vos pedimos. 
- Senhor, fortalecei todas as pessoas que 
participam da novena em preparação à Festa de 
Nossa Senhora da Saúde, para que a exemplo de 
Maria, sejam fiéis colaboradores na construção de 
um mundo melhor para todos. Nós vos pedimos. 
Presidente - Acolhei, Deus da Vida, as súplicas de 
nossa comunidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

15. Apresentação dos Dons
Neste momento, algumas pessoas apresentam o cartaz com 
os dons e talentos que estão sendo colocados a serviço na 
comunidade.

Animador(a) - O Reino de Deus vem a nós como 
dom gratuito do Pai, mas ao mesmo tempo, 
podemos apressar a sua vinda com o nosso 
trabalho, dedicação e esforço. Apresentemos ao 
Altar do Senhor as nossas vidas, com os dons e 
talentos que Deus nos concedeu, colocados a 
serviço dos irmãos e irmãs. 
(José Acácio Santana)
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor 
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero 
pôr. (bis)

2 - Ó Cristo sois a verdade, enchei-nos de 
caridade. De nós tende piedade, ó Cristo tende 
piedade. 
3 - Senhor vós sois nossa vida, buscais a ovelha 
perdida. De nós tende piedade, Senhor tende 
piedade.
Presidente - Deus rico em misericórdia e bondade 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus, que em Jesus 
Cristo, nos chama a ser luz em nossa caminhada, 
frutificando os dons recebidos em nosso Batismo, 
cantando.
(CNBB - André Jamil Zamur) 
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu 
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece 
o louvor!” 
1 - 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!

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, confiais 
às nossas mãos frágeis todos os bens da 
criação. Ajudai-nos para que sejamos servidores 
incansáveis, multiplicando os frutos da Vossa 
providência e vigilantes, esperemos a Vossa vinda 
gloriosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Leitura do Livro dos Provérbios (31,    
10-13. 19-20. 30-31)

8. Salmo Responsorial (127) (CD Liturgia VII)
Felizes os que temem o Senhor e trilham seus 
caminhos! (bis)
- Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus 
caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver, 
serás feliz, tudo irá bem!
- A tua esposa é uma videira bem fecunda no 
coração da tua casa; os teus filhos são rebentos 
de oliveira ao redor de tua mesa.
- Será assim abençoado todo homem que teme 
o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia 
de tua vida.

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses (5, 1-6)

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Canto das Oferendas (Pe. Anchieta)
1 - Ficamos sabendo, Senhor, das mesas vazias 
sem pão, sabemos que a fome e a dor, prejudicam 
os nossos irmãos. 
E por isso trouxemos aqui, o que Deus nos 
mandou partilhar: os frutos da gratuidade, vêm 
nas mãos de quem sabe amar, vêm nas mãos de 
quem sabe amar.
2 - De novo a colheita sobrou, aqui o que se planta 
dá, mas o pobre que trabalhou, ficou vendo o país 
exportar. (... vem nas mãos de quem sabe doar.)
3 - Fazer a vontade de Deus, é abrir o coração e 
doar, nós somos irmãos, filhos seus, ser família é 
saber partilhar. (... vem nas mãos de quem sabe 
ofertar.)

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
pela graça de tantos dons colocados a serviço do 
Reino em nossa Diocese.
(D.R.) 
Louvado sejas meu Senhor. (4x) 
1 - E por todas as criaturas, pelo sol e pela lua, 
pelas estrelas no firmamento, pela água e pelo 
fogo. 
2 - Por aqueles que agora são felizes. Por aqueles 
que agora choram, por aqueles que agora 
nascem, por aqueles que agora morrem. 
3 - O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, 
para que a nossa vida seja sempre uma canção.

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!

18. Pai Nosso
Presidente - Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - A paz é fruto da nossa fidelidade e 
alegria de servir a Deus de todo coração, em cada 
irmão(ã), sem discriminação, sem preconceito. 
Em silêncio, rezemos pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Maria L. Ricciardi - Pe. José F. Campos) 
1 - Vem meu povo ao banquete da vida, vem 
provar o sabor deste pão partilhado no abraço 
fraterno, na ternura de Deus comunhão. Vem que 
a mesa já está preparada, vem trajando a veste 
mais linda. Há irmãos esperando nas ruas, dize a 
todos que aguardo tua vinda.
Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no 
vinho e no pão. No fraterno convívio seremos 
testemunhas da ressurreição. 

2 - Vem meu povo ao banquete da vida entoar 
solidária canção. Que aos pequenos e pobres 
da terra seja força de libertação. Vem em nome 
de todos os povos espoliados da própria nação. 
Nas antigas e novas culturas vê pegadas de Deus 
neste chão. 
3 - Vem meu povo ao banquete da vida! Vem, de 
graça te dou minha paz. Aos que choram perdidos 
no escuro o arco-íris no céu mostrarás. Vem 
sentar-se à mesa entre amigos como povo a quem 
dou liberdade sem temer a opressão denuncia o 
poder que não quer igualdade. 
4 - Vem meu povo ao banquete da vida, vem 
buscar a coragem de amar. Se a defesa do Reino 
tomares, com a vida terás que pagar. Vem já vai 
despontar novo dia de ciranda e festa em geral. 
Já se avista a terra sem males, milenar esperança 
pascal.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, restaurados 
em Vossa Mesa pelo Pão da Palavra (e pela 
Comunhão), nós Vos pedimos que este alimento 
da caridade fortifique os nossos corações e nos 
leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
- No próximo domingo nossa oferta será destinada 
à Campanha da Fraternidade e à Campanha para 
a Evangelização.

23. Refletindo: A solidariedade é o 
caminho para sairmos melhores da crise 
(ler para a assembleia)

“Depois de tantos meses retomamos nosso 
encontro face a face, e não ‘tela a tela’, mas face 
a face”, disse o Papa com alegria ao iniciar sua 
catequese, sendo aplaudido pelos presentes. 
“Por conseguinte, para sairmos melhores desta 
crise, devemos fazê-lo juntos, juntos, não 
sozinhos. Sozinhos porque não se consegue. 
Ou se faz juntos ou não se faz. Devemos fazê-lo 
juntos, todos nós, em solidariedade. Gostaria 
de sublinhar esta palavra, solidariedade. Como 
família humana - explicou - temos uma origem 
comum em Deus; vivemos em uma casa comum, 
o planeta-jardim no qual Deus nos colocou; 
e temos um destino comum em Cristo. Mas 
quando esquecemos tudo isso - chamou a 
atenção - nossa interdependência torna-se a 
dependência de uns em relação aos outros”, 
aumentando a desigualdade e a marginalização; 
o tecido social se enfraquece e o meio ambiente 
se deteriora. Neste sentido, como ensinado 
por São João Paulo II na Encíclica Sollicitudo 
rei socialis, o princípio de solidariedade torna-
se mais do que nunca necessário, pois mesmo 
vivendo numa mesma “aldeia global”, onde tudo 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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que ele tem de Deus. Jesus apresenta Deus 
como misericórdia e bondade. O servo bom 
e fiel compreende isto, pois luta pela justiça 
do Reino, enfrenta os riscos, fazendo frutificar 
seus talentos. Jesus ressuscitado subiu ao céu, 
donde voltará. Deixou a nós, cristãos, a tarefa 
de sermos suas testemunhas e continuadores 
da missão que Ele mesmo recebeu do Pai, 
de salvar a humanidade (At 1,6-11). Por isso, 
não desperdicemos os talentos que são de 
Deus, a nós entregues com confiança. Os 
talentos que recebemos são muito valiosos e 
de grande responsabilidade de todo batizado, 
pois enterrá-lo é privar nossos irmãos de um 
dom que é d’Ele e do qual somos apenas 
administradores. A parábola de hoje quer nos 
mostrar como devem agir os que receberam a 
responsabilidade do Reino da Justiça, trazido 
por Jesus. Como estamos administrando os 
dons (talentos) que Deus nos dá? Estamos 
fazendo-os frutificar? 

Leituras da Semana
2ª feira: Ap 1,1-4;2,1-5a; Sl 1; Lc 18,35-43
3ª feira: Ap 3,1-6.14-22; Sl 14; Lc 19,1-10
4ª feira: Ap 4,1-11; Sl 150; Lc 19,11-28
5ª feira: Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 19,41-44
6ª feira: Ap 10,8-11; Sl 118; Lc 19,45-48
Sábado: Zc 2,14-17; Sl 143; Mt 12,46-50
Domingo: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22; 1Cor 15,20-26.28; 
Mt 25,31-46

está interligado, nem sempre transformamos 
em solidariedade esta interdependência. Há 
um longo caminho entre a interdependência e a 
solidariedade: os egoísmos – sejam individuais, 
nacionais e dos grupos de poder – e as rigidezes 
ideológicas, alimentam ‘estruturas de pecado’, 
que só gerou ruptura e destruição em todos 
os níveis. Construímos torres e arranha-céus, 
mas destruímos a comunidade. Unificamos 
edifícios e línguas, mas mortificamos a riqueza 
cultural. Queremos ser senhores da Terra, mas 
arruinamos a biodiversidade e o equilíbrio 
ecológico.”  

(Papa Francisco - Vatican News - 04/09/2020)

24. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco: Ele está 
no meio de nós. 
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.
 
25. Canto final (Pe. Élio Athayde) 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para 
sempre! Nossa missão é construir um mundo 
novo, mais irmão! 
1 - Vamos repartir mais alegria num mundo que 
se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na 
força da verdade para que a humanidade sinta 
a vida renascer.

Meditando a Palavra de Deus
O poema da mulher virtuosa apresenta alguns 
valores do trabalho, do compromisso, da 
generosidade, do “temor de Deus”. Não são 
valores só da mulher virtuosa, mas de todo 
o discípulo que quer viver na fidelidade ao 
Projeto de Deus e corresponder à missão 
que Ele lhe confiou. Esses valores devem 
ser cultivados para que a vida não seja 
desperdiçada, mas conduzida com sabedoria. 
Na segunda leitura São Paulo deixa claro 
que o importante não é saber quando virá o 
Senhor Jesus pela segunda vez, mas é estar 
atento e vigilante, vivendo de acordo com 
os seus ensinamentos, testemunhando o 
Seu Projeto, empenhando-se ativamente na 
construção do Reino. O texto do Evangelho de 
hoje, conhecido como a parábola dos talentos, 
aborda o tema da segunda vinda de Jesus no 
fim dos tempos e define a atitude com que os 
discípulos devem esperar e preparar essa vinda. 
O patrão da parábola é Deus. Ele confiou seus 
bens a cada um conforme sua capacidade. O 
grande tesouro a nós confiado foi o seu Reino 
para que o façamos frutificar. O servo infiel 
não produz fruto por medo e pela ideia errada 


