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pa e a indiferença dos cristãos!
Senhor, piedade! Senhor, piedade! Senhor, piedade, piedade de nós. (2x)
P. Deus, todo-poderoso e rico em
misericórdia, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Ass: Amém.

4. HINO DE LOUVOR

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
convida pra trabalhar, o amor repartir e as de Deus Pai. Amém.
forças juntar.
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rmãos e irmãs, Deus é amor, misericórdia
e perdão, e assim se relaciona conosco.
Apesar de nossas infidelidades, sua misericórdia é sem medida e seu perdão não
tem limites. Na Eucaristia que vamos celebrar, Jesus quer colocar dentro de nós seu
próprio coração, para que nossas palavras,
sentimentos e atitudes revelem ao mundo
o amor infinito do Pai. Amar o Senhor é ser
sempre compassivos uns com os outros.

Ritos Iniciais
1. ENTRADA

1. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu
povo. É hora de transformar o que não
dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é
capaz.
Por isso vem. Entra na roda com a gente também, você é muito importante.
(bis) Vem...
2. Não é possível crer que tudo é fácil. Há
muita força que produz a morte. Gerando dor, tristeza e desolação. É necessário
unir o cordão.
3. A força que hoje faz brotar a vida atua
em nós pela sua graça. É Deus quem nos

2. SAUDAÇÃO

5. ORAÇÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, criador de
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito todas as coisas, volvei para nós o vosso
Santo. Ass: Amém.
olhar e, para sentirmos em nós a ação do
vosso amor, fazei que vos sirvamos de
P. O Senhor, que encaminha os nossos cotodo coração. P.N.S.J.C. Ass: Amém.
rações para o amor de Deus e a constância
de Cristo, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Liturgia da Palavra

O

perdão será sempre nobre e digno,
pois vem de Deus e de seu amor infiP. Senhor Jesus, Vós que intercedeis por
nito. Feliz quem ama e perdoa, pois vive a
nós junto do Pai, dai-nos vosso perdão,
misericórdia que liberta e salva.
pois o pecado nos tira a liberdade e a paz,
e nos faz escravos no mundo. Perdoai-nos.
6. PRIMEIRA LEITURA
(silêncio)

3. ATO PENITENCIAL

(Eclo 27,33—28,9)

CANTO:
Leitura do Livro do Eclesiástico:
1. Pelos pecados erros passados por divi- O rancor e a raiva são coisas detestáveis;
sões na sua igreja ó Jesus.
até o pecador procura dominá-las.
Senhor, piedade! Senhor, piedade! Se- Quem se vingar encontrará a vingança
nhor, piedade, piedade de nós. (2x)
do Senhor, que pedirá severas contas dos
2. Quem não te aceita quem te rejeita, pode seus pecados.
Perdoa a injustiça cometida por teu prónão crer por ver cristãos que vivem mal.
ximo;
assim, quando orares, teus pecados
Cristo, piedade! Cristo, piedade! Cristo,
serão
perdoados.
piedade, piedade de nós (2x)
Se alguém guarda raiva contra o outro,
3. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a cul- como poderá pedir a Deus a cura? Se

Cuidemos uns dos outros! #fiqueemcasa

não tem compaixão do seu semelhante,
como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda
rancor, quem é que vai alcançar perdão
para seus pecados?
Lembra-te do teu fim e deixa de odiar;
pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos.
Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na
aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia!
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 102)
Ass: O Senhor é bondoso, compassivo
e carinhoso.

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
todo o meu ser, seu santo nome! Bendize,
ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores!
— Pois Ele te perdoa toda culpa, e cura
toda a tua enfermidade; da sepultura Ele
salva a tua vida e te cerca de carinho e
compaixão.
— Não fica sempre repetindo as suas
queixas, nem guarda eternamente o seu
rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às
nossas culpas.
— Quanto os céus por sobre a terra se
elevam, tanto é grande o seu amor aos
que O temem; quanto dista o nascente
do poente, tanto afasta para longe nossos crimes.

8. SEGUNDA LEITURA
(Rm 14,7-9)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:
Irmãos: Ninguém dentre vós vive para si
mesmo ou morre para si mesmo.
Se estamos vivos, é para o Senhor que
vivemos; se morremos, é para o Senhor
que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor.
Cristo morreu e ressuscitou exatamente
para isto: para ser o Senhor dos mortos e
dos vivos.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

- Eu vos dou este novo mandamento,
nova ordem, agora, vos dou; que, também, vos ameis uns aos outros como eu
vos amei, diz o Senhor.

10. EVANGELHO (Mt 18,21-35)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † Mateus.
Ass: Glória a Vós, Senhor.
Naquele tempo, Pedro aproximou-se
de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas
vezes devo perdoar, se meu irmão pecar
contra mim? Até sete vezes?”
Jesus respondeu: “Não te digo até sete
vezes, mas até setenta vezes sete. Porque
o Reino dos Céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados.
Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna.
Como o empregado não tivesse com que
pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e
os filhos e tudo o que possuía, para que
pagasse a dívida.
O empregado, porém, caiu aos pés do
patrão e, prostrado, suplicava: ‘Dá-me um
prazo, e eu te pagarei tudo!’ Diante disso,
o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida.
Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe
devia apenas cem moedas. Ele o agarrou
e começou a sufocá-lo, dizendo: ‘Paga o
que me deves’.
O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: ‘Dá-me um prazo, e eu te pagarei!’
Mas o empregado não quis saber disso.
Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que
pagasse o que devia.
Vendo o que havia acontecido, os outros
empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo.
Então o patrão mandou chamá-lo e lhe
disse: ‘Empregado perverso, eu te perdoei
toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão
do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’
O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores,
até que pagasse toda a sua dívida.
É assim que o meu Pai que está nos céus
fará convosco, se cada um não perdoar
de coração ao seu irmão”.
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

P. 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 cru-

cificado, 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. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Senhor Deus, vossa Palavra pede de
nós atitudes de misericórdia e de perdão.
Ajudai-nos a viver o que ela nos ensina e,
em vossa bondade, ouvi vosso povo que
vos suplica:
Ass: Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor!
1. renovai, Senhor, nossa mente e nosso
coração, para que sejamos sempre instrumentos de vossa misericórdia, principalmente para com os pequenos e fragilizados, nós vos pedimos:
2. FORTALECEI vossa Igreja e seus Ministros, e todos os que têm a missão de coordenar e animar a Igreja, para que sejam
testemunhas fiéis de vosso amor misericordioso, nós vos pedimos:
3. DAI-NOS, Senhor, um coração manso e
sereno, capaz de acolher sem discriminação e perdoar com sinceridade, como vós
mesmo fazeis conosco, nós vos pedimos:
4. ASSIM como a chuva benfazeja molha
a terra e faz brotar a semente, fazei com
que vossa Palavra faça nascer em nós a
solidariedade, a justiça e o compromisso
libertador de vosso Reino, nós vos pedimos:
P. Hoje celebramos o Domingo do Dízimo, tempo de agradecer as dádivas recebidas de Deus. Rezemos juntos:
Ass: Senhor meu Deus, sempre vos
peço bênçãos e graças, mas hoje quero me prostrar diante de Vós apenas
para agradecer, pois a minha vida já é
uma grande bênção e uma sucessão de
graças recebidas. Em cada dia vivido e
em cada noite de descanso, em cada
amanhecer e anoitecer, em cada refeição e em cada oração, em tudo encontro a oportunidade de me lembrar de
todo bem que recebo de ti e de quanto
vos devo agradecer. Que o meu Dízimo
seja sempre um compromisso fiel em
reconhecimento e gratidão por todos
os bens que continuamente me concedeis! E que em toda a minha vida eu
vos louve sem cessar!
Amém!

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar.

Liturgia Eucarística
13. CANTO DAS OFERTAS

1. Daqui do meu lugar eu olho teu altar.
E fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos
teus irmãos. Criaste a religião do pão do
céu, do pão que vem do céu.
Somos a Igreja do Pão, do Pão repartido e do abraço da Paz. (bis)
2. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar. E fico a imaginar aquela paz, aquela
comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do
pão da paz, da paz que vem do céu.
Somos a Igreja da Paz, da Paz partilhada e do abraço e do pão. (bis)

14. ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs para que esta
nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja
aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória de seu
nome, para nosso bem e de toda santa Igreja!
P. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas para
que aproveite à salvação de todos o
que cada um trouxe em vossa honra.
Por Cristo, nosso Senhor. Ass: Amém.

15. Oração Eucarística VII

(Missal pág. 866)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente
nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar.
Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia.
Ass: Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia!
P. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus,
vosso Filho e nosso irmão, criastes com
a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso

povo tempo de graça e reconciliação.
Dai, pois, em Cristo, novo alento à vossa
Igreja, para que se volte para vós. Fazei
que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos.
Ass: Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia!
P. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das
multidões do céu para cantar o poder
de vosso amor e a alegria da nossa salvação:
Ass: Santo, Santo, Santo...
P. Ó Deus, desde a criação do mundo,
fazeis o bem a cada um de nós para sermos santos como vós sois santo. Olhai
vosso povo aqui reunido e derramai a
força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o Corpo † e o Sangue do
Filho muito amado, no qual também
somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos
encontrar, vós nos amastes de modo
admirável: pois vosso Filho – o Justo e
Santo – entregou-se em nossas mãos,
aceitando ser pregado na cruz.
Ass: Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia!
P. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o
sinal permanente da vossa aliança,
Jesus quis celebrar a páscoa com seus
discípulos. Ceando com eles, tomou o
pão e pronunciou a bênção de ação de
graças. Depois, partindo o pão, o deu a
seus amigos, dizendo:
“TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.
P. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia
reconciliar todas as coisas pelo sangue
a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. Ele vos deu graças novamente, e passou o cálice a seus amigos,
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”.
P. Eis o mistério da fé!
Ass: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa páscoa e certeza da paz definitiva.
Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda

gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó
Deus fiel, a vítima de reconciliação que
nos faz voltar à vossa graça.
Ass: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda
gloriosa!
P. Olhai, com amor, Pai misericordioso,
aqueles que atraís para vós, fazendo-os
participar no único sacrifício do Cristo.
Pela força do Espírito Santo, todos se
tornem um só corpo bem unido, no
qual todas as divisões sejam superadas.
Ass: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda
gloriosa!
P. Conservai-nos, em comunhão de fé
e de amor, unidos ao Papa Francisco e
ao nosso Bispo Gil Antônio. Ajudai-nos
a trabalhar juntos na construção do
vosso reino, até o dia em que, diante
de vós, formos santos com os vossos
santos, ao lado da Virgem Maria e dos
Apóstolos, com nossos irmãos e irmãs
já falecidos que confiamos à vossa misericórdia.
Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e
fraqueza, poderemos cantar a ação de
graças do Cristo que vive para sempre.
Ass: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda
gloriosa!
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 da Comunhão
16. CANTO DA COMUNHÃO I

1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos
teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu
irei e saberei como chegar ao fim. De
onde vim, aonde vou, por onde irás, irei
também.
2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol e invadirá
teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti que crês
em mim e a tua luz verei a luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim
é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida
inteira assim. Eternidade é na verdade, o
amor vivendo sempre em nós.
4. Vem, que a terra espera quem possa e
queira realizar, com amor, a construção
de um mundo novo muito melhor! Sim,
eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz!

Dizimista, obrigado por sua fidelidade!

17. CANTO DA COMUNHÃO II

1. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar à
tua casa. Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa.
Te olhar, te tocar e te dizer: meu Deus, como és lindo! (bis)
2. Ó meu Senhor, sei que não sou nada: sem merecer, fizeste em mim
tua morada, mas ao receber-te perfeita comunhão se cria.
Sou em ti, és em mim. Minh'alma diz: meu Deus,como és lindo!
(bis)

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser para que não sejamos movidos por nossos
impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass: Amém.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. CANTO FINAL

Cuidemos uns dos outros!
A Paróquia da Glória está reabrindo de forma gradual
para acolher os fiéis na igreja da Glória. Neste mês de setembro, foram ampliados os horários das missas e as confissões também foram retomadas às terças e sextas, tudo
com agendamento prévio. A intenção é zelar pela saúde
dos frequentadores, agentes de pastorais, sacerdotes e
colaboradores.
Em razão disso, foram elaborados protocolos, a partir
das recomendações das autoridades sanitárias e da Arquidiocese de Juiz de Fora:
• É obrigatório o uso de máscaras.
• Para mantermos o distanciamento de 2 metros, limitamos o número de 55 pessoas em cada celebração.
• Na chegada à igreja da Glória, todos terão a temperatura aferida e as mãos higienizadas com álcool em gel. É importante que você chegue com pelo menos 20 minutos
de antecedência para que a entrada seja feita de forma
tranquila e organizada.
• Para evitar aglomerações, nossos agentes vão conduzir
você a sentar nos bancos, mantendo o distanciamento de
todos, inclusive de familiares.
• Para a comunhão, permaneça em seu lugar. O sacerdote
ou ministro levará a comunhão até você. Comungue na
mão, que será higienizada com álcool gel.
• Os banheiros e o bebedouro estão fechados, mas caso
precise de alguma ajuda, procure os agentes da pastoral
da acolhida.
• A entrada na sacristia está restrita apenas para a equipe
que irá ajudar no altar.
• Sua oferta e/ou Dízimo pode ser depositada nos cofres
ao final da celebração.
• iDOSOS, CRiANÇAS com menos de 12 anos e pessoas

com sintomas de gripe/resfriado, preferencialmente, devem permanecer EM CASA. As celebrações continuam
sendo transmitidas pelo nosso canal no YouTube.( www.
youtube.com/paroquiadagloria)

- A SUA PARTICIPAÇÃO DEVE SER AGENDADA
COM ANTECEDÊNCIA PELO

WHATSAPP (32) 99913-9639,
8H AS 12H E DE 14H
AS 16H. PARA DAR OPORTUNIDADE PARA QUE OUTRAS
PESSOAS PARTICIPEM, VOCÊ PODE AGENDAR UMA VEZ POR
SEMPRE DE SEGUNDA A SEXTA, DE

SEMANA PARA UM DOS DIAS DA NOVENA E PARA SÁBADO
OU DOMINGO.

NÃO HÁ AGENDAMENTO
PELAS REDES SOCIAIS DA PARÓQUIA, NEM PELO SITE,
E-MAIL OU DIRETAMENTE NA SECRETARIA PAROQUIAL.
HORÁRIOS DE MISSAS

Terças-feiras, 7h e 19h: Missa e Novena
Perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Quartas-feiras, 7h e19h: Missa e Novena
Perpétua de São Geraldo Majela
Primeira sexta-feira do mês, 19h: Missa
Sábados, 18h30: Missa
Domingos, 7h, 10h e 19h: Missas.

CONFISSÕES

O atendimento de confissões também está sendo retomado gradualmente, às terças e sextas-feiras, das 8h30
às 10h30 e das 14h30 às 17h, somente com agendamento prévio pelo TELEFONE 3215-1831.

