
Irmãos e irmãs, Deus nos convida, nos 
chama, convoca. É preciso unir a Pala-
vra com nossos gestos e atitudes, Deus 

quer contar conosco para construirmos 
uma sociedade renovada pela justiça, pela 
fraternidade e pela paz. Diante desse proje-
to de vida, podemos assumir duas atitudes: 
dizer "sim" ou "não" à vontade de Deus. E 
ao celebrarmos o Dia Nacional da Bíblia, 
que a Palavra libertadora do Senhor alcan-
ce nosso coração. 

1. ENTRADA 
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 supre-
ma caridade.

2. Os profetas sempre mostram a von-
tade do Senhor. Precisamos ser profetas 
para o mundo ser melhor.

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Ass: Amém.

P. A vós, paz e fé da parte de Deus, nosso 
Pai, a graça e alegria de nosso Senhor Jesus 
Cristo, no amor e na comunhão do Espírito 
Santo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. Senhor, Vós nos destes o dom da vida. 
Reconhecemos que nossos pecados feri-
ram a dignidade fi lial e o dom irrevogável 
da vida. Perdoai-nos, Senhor, nosso Deus.  
(silêncio)

- Senhor, que sois a plenitude da verdade e 
da graça, tende piedade de nós. 
Ass: Senhor, tende piedade de nós!

- Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós. 
Ass: Cristo, tende piedade de nós!

- Senhor, que viestes para fazer de nós 
o vosso povo santo, tende piedade de 
nós.
Ass: Senhor, tende piedade de nós!

P. Deus, rico em misericórdia, tenha com-
paixão 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-po-
deroso./ Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorifi camos, / 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 peca-
do 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 
de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio):   Ó Deus, que mos-
trais vosso poder, sobretudo no perdão 
e na misericórdia, derramai sempre em 
nós a vossa graça, para que, caminhan-
do ao encontro das vossas promessas, 
alcancemos os bens que nos reservais.  
P. N. S. J. C. Ass:  Amém.

N ós devemos ter os mesmos sentimen-
tos e atitudes de Cristo para segui-lo 

fi elmente, Ele dispensou sua realeza para 
viver a simplicidade da vida.

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Ez 18,25-28)

Leitura da Profecia de Ezequiel:
Assim diz o Senhor: “Vós andais dizen-

do: ‘A conduta do Senhor não é correta’. 
Ouvi, vós da casa de Israel: É a minha con-
duta que não é correta, ou antes é a vossa 
conduta que não é correta?

Quando um justo se desvia da justiça, 
pratica o mal e morre, é por causa do mal 
praticado que ele morre. Quando um ím-
pio se arrepende da maldade que prati-
cou e observa o direito e a justiça, con-
serva a própria vida. Arrependendo-se 
de todos os seus pecados, com certeza 
viverá, não morrerá”.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

Cuidemos uns dos outros!   #fi queemcasa
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nha voz estão elas a escutar; eu conheço, 
então, minhas ovelhas, que me seguem, 
comigo a caminhar!

10. EVANGELHO (Mt 21,28-32)
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, Jesus disse aos sa-
cerdotes e anciãos do povo: “Que vos 
parece? Um homem tinha dois filhos. 
Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: ‘Filho, 
vai trabalhar hoje na vinha!’ O filho res-
pondeu: ‘Não quero’. Mas depois mudou 
de opinião e foi.

O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a 
mesma coisa. Este respondeu: ‘Sim, se-
nhor, eu vou’. Mas não foi. Qual dos dois 
fez a vontade do pai?”

Os sumos sacerdotes e os anciãos do 
povo responderam: “O primeiro”.

Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos 
digo que os cobradores de impostos e 
as prostitutas vos precedem no Reino 
de Deus. Porque João veio até vós, num 
caminho de justiça, e vós não acreditas-
tes nele. Ao contrário, os cobradores de 
impostos e as prostitutas creram n'Ele. 
Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos 
arrependestes para crer n'Ele”.

– 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 Es-
pírito 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-po-
deroso, / 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 car-
ne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Ao Pai Misericordioso, que nos anima 
com sua Palavra e nos fortalece com sua 
presença consoladora, elevamos nossas 
súplicas, dizendo:
Ass: Deus, fonte de paz, escutai-nos!

1. ILUMINAI vossa Igreja para que, inspi-
rada nos mesmos sentimentos de Jesus 

Cristo, ajude os fiéis a percorrerem o ca-
minho da misericórdia, nós vos suplica-
mos, Senhor:

2. INSPIRAI aqueles que têm responsabili-
dades em nossas Comunidades eclesiais, 
para que sejam servos humildes e fiéis 
da vossa Palavra, nós vos suplicamos, Se-
nhor:

3. GUIAI nossa vida conforme vossos de-
sígnios a fim de que possamos responder 
"sim" ao projeto do Reino, nós vos suplia-
mos, Senhor: 

4. AJUDAI-NOS a compreender vossa Pa-
lavra e assim tenhamos um coração aber-
to para testemunhar a fé em vosso Filho, 
na realidade de nossos dias, nós vos su-
plicamos, Senhor: 

P. Senhor, Deus de misericórdia, ensinai-
-nos a praticar vossa Palavra, assumindo 
os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, 
a fim de que nossa conversão possa ser 
contínua. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass: Amém.

 
13. CANTO DAS OFERTAS 
Nesta prece, Senhor,  venho te ofere-
cer, o crepitar da chama, a certeza de 
dar!

1. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te 
ofereço a dor do meu irmão. A fé na espe-
rança e o meu amor!

2. Eu te ofereço as mãos que estão aber-
tas, o cansaço do passo mantido, meu 
grito mais forte de louvor!

3. Eu te ofereço o que vi de belo, no inte-
rior dos corações, a coragem de me trans-
formar!

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 Po-
deroso.

Ass: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória de seu 
nome, para nosso bem e de toda santa 
Igreja!

P.  Ó Deus de misericórdia, que esta ofe-
renda vos seja agradável e possa abrir 
para nós a fonte de toda bênção.  Por 
Cristo, nosso Senhor.  
Ass: Amém. 

7. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 24)

Ass: Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e compaixão.

— Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-
nhos, e fazei-me conhecer a vossa es-
trada! Vossa verdade me oriente e me 
conduza, porque sois o Deus da minha 
salvação; em Vós espero, ó Senhor, todos 
os dias!

— Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e a vossa compaixão que são 
eternas! Não recordeis os meus pecados 
quando jovem, nem vos lembreis de mi-
nhas faltas e delitos! De mim lembrai-vos, 
porque sois misericórdia e sois bondade 
sem limites, ó Senhor!

— O Senhor é piedade e retidão e recon-
duz ao bom caminho os pecadores. Ele 
dirige os humildes na justiça e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.

 
8. SEGUNDA LEITURA 

(Fl 2,1-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Fili-

penses:
Irmãos: Se existe consolação na vida em 

Cristo, se existe alento no mútuo amor, 
se existe comunhão no Espírito, se existe 
ternura e compaixão, tornai então com-
pleta a minha alegria: aspirai à mesma 
coisa, unidos no mesmo amor; vivei em 
harmonia, procurando a unidade.

Nada façais por competição ou vangló-
ria, mas, com humildade, cada um julgue 
que o outro é mais importante, e não cui-
de somente do que é seu, mas também 
do que é do outro.

Tende entre vós o mesmo sentimento 
que existe em Cristo Jesus.

Jesus Cristo, existindo em condição 
divina, não fez do ser igual a Deus uma 
usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, 
assumindo a condição de escravo e tor-
nando-se igual aos homens. Encontrado 
com aspecto humano, humilhou-se a si 
mesmo, fazendo-se obediente até à mor-
te, e morte de cruz.

Por isso, Deus O exaltou acima de tudo 
e lhe deu o Nome que está acima de todo 
nome.

Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se 
dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 
e toda língua proclame: “Jesus Cristo é o 
Senhor!”

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

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

Minhas ovelhas escutam a minha voz, mi-

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar.

Liturgia Eucarística



15. ORAÇÃO EUCARíSTICA III
(Prefácio pág. 430. Missal pág. 482

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.

Pres: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai 
Santo, Deus eterno e todo-poderoso. 
Nós reconhecemos ser digno da vossa 
imensa glória vir em socorro de todos 
os mortais com a vossa divindade. E 
servir-vos de nossa condição mortal, 
para nos libertar da morte e abrir-nos 
o caminho da salvação, por Cristo, Se-
nhor nosso. Por Ele, os Anjos celebram 
vossa grandeza, os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também a 
nós associar-nos aos seus louvores, can-
tando (dizendo) a uma só voz: 
Ass: Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes procla-
ma o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e 
pela força do Espírito Santo, dais vida e 
santidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofe reça em toda parte, do nascer ao 
por-do-sol, um sacrifício perfeito.
Ass:  Santificai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santifi-
cai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consa-
gradas, a fim de que se tornem o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou cele-
brar este mistério.
Ass:  Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 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”.

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípu-
los, 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 ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

P. Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa ressurreição e da 
sua ascensão ao céu, e enquanto espe-
ramos a sua nova vinda, nós vos ofere-
cemos em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei 
que, alimentando-nos com o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, sejamos reple-
tos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N. e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa 
presença.
Ass: Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconcilia-
ção estenda a paz e a salvação ao mun-
do inteiro. Confirmai na fé e na caridade 
a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, 
o nosso bispo Gil Antônio, com os Bis-
pos do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reu-
ni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram 
na vossa amizade. Unidos a eles, espe-
ramos também nós saciar-nos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Se-
nhor nosso.
Ass: A todos saciai com vossa glória!

P. Por Ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. 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 sem-
pre. Ass: Amém!  

 

16. CANTO DA COMUNHÃO 
1. Se calarem a voz dos profetas, as pe-
dras falarão. Se fecharem uns poucos 
caminhos, mil trilhas nascerão...

Muito tempo não dura a verdade, 
nestas margens estreitas demais, 
Deus criou o infinito pra vida ser 
sempre mais!  É Jesus, este pão da 
igualdade, viemos pra comungar,  
com a luta do povo que quer ter voz, 
ter vez, lugar!  Comungar é tornar-se 
um perigo, viemos pra incomodar!  
Com a fé e a união nossos passos, um 
dia, vão chegar!

2. O Espírito é vento incessante, que 
nada há de prender. Ele sopra até no 
absurdo, que a gente não quer ver...

3. No banquete da festa de uns poucos, 
só rico se sentou, nosso Deus fica ao 
lado dos pobres, colhendo o que so-
brou...

4. O poder tem raízes na areia, o tem-
po faz cair.  União é a rocha que o povo 
usou pra construir... 

5. Toda luta verá o seu dia nascer da es-
curidão.  Ensaiamos a festa e a alegria, 
fazendo comunhão...

17. ORAÇÃO APÓS 
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, que a co-
munhão nesta Eucaristia renove a 
nossa vida para que, participando da 
paixão de Cristo neste mistério, e anun-
ciando a sua morte, sejamos herdeiros 
da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass:  Amém.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
P.  O Senhor esteja convosco!
Ass:  Ele está no meio de nós!

P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho † e Espírito Santo.
Ass:  Amém!

P.  Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe.
Ass:  Graças a Deus.

19. CANTO FINAL

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar. Dizimista, obrigado por sua fidelidade!

Rito da Comunhão

Ritos Finais



A Paróquia da Glória está reabrindo de forma gradual para 
acolher os fiéis na Igreja da Glória. Neste mês de setem-

bro, foram ampliados os horários das missas e as confissões 
também foram retomadas às terças e sextas, tudo com agen-
damento prévio. A intenção é zelar pela saúde dos frequenta-
dores, agentes de pastorais, sacerdotes e colaboradores.

 Em razão disso, foram elaborados protocolos, a partir das re-
comendações 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 afe-
rida 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, in-
clusive 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 sin-
tomas de gripe/resfriado, preferencialmente, devem permane-
cer 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, 
SEMPRE DE SEGUNDA A SEXTA, DE 8H AS 12H E DE 14H AS 

16H. PARA DAR OPORTUNIDADE PARA QUE OUTRAS PESSOAS 
PARTICIPEM, VOCÊ PODE AGENDAR UMA VEZ POR 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.
*  Missas transmitidas pelo nosso canal do YouTube

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.

Cuidemos uns dos outros!

Neste dia 26 de setembro, a Congregação Redentorista 
celebra a festa do Beato Gaspar Stanggassinger. 

 Nascido em 1871, em Berchtersgaden, Sul da Alemanha, 
Gaspar era o segundo de 16 irmãos. Desde a adolescência 
sentiu um crescente desejo de ser sacerdote. Após uma 
visita aos Redentoristas, teve a inspiração de seguir sua 
vocação missionária. Entrou para o noviciado em 1892 e 
foi ordenado sacerdote em Regensburg, em 1895. Gaspar 
entrou na Congregação do Santíssimo Redentor com a 
intenção de ser missionário. No entanto, foi nomeado pe-
los superiores para formar os futuros missionários como 
vice-diretor do seminário menor de Durrnberg, perto de 
Hallein. Dedicou-se totalmente a esta responsabilidade. 
Como religioso, fez voto de obediência e viveu-o com 
transparência e de modo consistente.

No dia 26 de setembro de 1899, aos 28 anos, faleceu, 
vítima de peritonite. Viveu uma vida profundamente per-
meada pelo espírito de entrega de si mesmo a Deus e aos 
irmãos. No dia 24 de abril de 1988 foi proclamado beato 
pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II.

OREMOS:
Deus eterno e onipotente, que enriquecestes o bem-

-aventurado Gaspar, sacerdote, com o dom de anunciar 
a fé com alegria e de formar com esmero os candidatos 
ao sagrado ministério, concedei-nos que, auxiliados por 
sua proteção e estimulados por seu exemplo, nos torne-
mos cooperadores do divino Redentor, confirmando com 
a vida a fé que proclamamos com as palavras. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Beato Gaspar 
Stanggassinger

Uma vida de 
entrega a Deus 

e aos irmãos


