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23º Domingo do Tempo Comum
Mês da Bíblia

A sabedoria guia o discípulo de Jesus

4. HINO DE LOUVOR

2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar,
para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do
céu entrar.

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 de Deus Pai. Amém.

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

I

Ritos
Iniciais
1. ENTRADA
1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação.
Tens desejo de banir a escuridão. Abre,
pois, de par em par, teu coração, e deixa a
luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Ass: Amém.

céu entrar. Abre bem as portas do teu
coração e deixa a luz do céu entrar.

3. Que alegria andar ao brilho dessa luz.
Vida eterna e paz no coração produz. Oh!
Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a
luz do céu entrar.

rmãos e irmãs, a liturgia de hoje
nos convida a tomar consciência de
quanto é exigente o caminho do Reino. Optar pelos valores desse Reino não
é escolher um caminho de facilidades,
mas aceitar percorrer uma trilha de renúncias e até mesmo de sofrimentos,
mas que é também de doação da própria vida e percepção da presença de
Deus junto a nós. Ele mesmo nos confia
essa missão e nos dá sabedoria para
fazer nossa caminhada. Neste final de
semana consagramos nosso Dízimo,
importante instrumento na construção
do Reino de Deus.

do vosso Reino.
Ass: Senhor, tende piedade de nós!

P. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a
misericórdia do Pai. (silêncio)
- Senhor, que pelo dom da Sabedoria nos
indicastes o caminho a seguir, tende piedade de nós pelas vezes que nos fechamos ao vosso plano de salvação.
Ass: Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que nos chamais à liberdade fundamental dos filhos de Deus, tende piedade de nós pelas vezes que não acolhemos
a todos como irmãos.
Ass: Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que nos convidastes à radicalidade da cruz, tende piedade de nós pelas
vezes que, movidos por nossos interesses, não abandonamos tudo por causa

5. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes
como filhos e filhas, concedei aos que
creem no Cristo a verdadeira liberdade e
a herança eterna. P. N. S. J. C. Ass: Amém.

Liturgia da
Palavra

R

ecebamos agora, com alegria, a Palavra de Deus, que vem falar aos nossos
corações. De pé, cantemos:

6. ENTRADA DA BÍBLIA
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.

Meu Dízimo é meu muito obrigado a Deus!

2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas
para o mundo ser melhor.
Comentarista:
Palavra que ouviremos traça as coordenadas do caminho do discípulo:
é um caminho em que o Reino deve ter a
primazia sobre as pessoas que amamos,
sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais.

A

7. PRIMEIRA LEITURA
(Sb 9,13-18b)
Leitura do Livro da Sabedoria:
Qual é o homem que pode conhecer os
desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor?
Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas: porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de argila oprime a
mente que pensa.
Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos
o que está ao alcance de nossas mãos;
quem, portanto, investigará o que há nos
céus? Acaso alguém teria conhecido o
teu desígnio, sem que lhe desses Sabedoria e do alto lhe enviasses teu santo
espírito? Só assim se tornaram retos os
caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela
Sabedoria foram salvos.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. SEGUNDA LEITURA
(Fm 9b-10.12-17)
Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon.
Caríssimo: Eu, Paulo, velho como estou
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu
filho que fiz nascer para Cristo na prisão,
Onésimo. Eu o estou mandando de volta
para ti. Ele é como se fosse o meu próprio
coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim
de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao
Evangelho.
Mas, eu não quis fazer nada sem o teu
parecer, para que a tua bondade não
seja forçada, mas espontânea. Se ele te
foi retirado por algum tempo, talvez seja
para que o tenhas de volta para sempre,
já não como escravo, mas, muito mais do
que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim quanto mais ele
o for para ti, tanto como pessoa humana
quanto como irmão no Senhor. Assim, se
estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

10. ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Fazei brilhar vosso semblante ao vosso
servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos.

11. EVANGELHO (Lc 14,25-33))
8. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 89) P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio
para nós.
— Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de
Adão!” Pois mil anos para Vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou.
— Eles passam como o sono da manhã,
são iguais à erva verde pelos campos: de
manhã ela floresce vicejante, mas à tarde
é cortada e logo seca.
— Ensinai-nos a contar os nossos dias e
dai ao nosso coração sabedoria! Senhor,
voltai-vos! Até quando tardareis? Tende
piedade e compaixão de vossos servos!
— Saciai-nos de manhã com vosso amor,
e exultaremos de alegria todo o dia! Que
a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza! Tornai
fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

Ass: Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † Lucas.
Ass: Glória a Vós, Senhor.
Naquele tempo, grandes multidões
acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele
lhes disse: “Se alguém vem a mim, mas
não se desapega de seu pai e sua mãe,
sua mulher e seus filhos, seus irmãos e
suas irmãs e até da sua própria vida, não
pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. Com efeito: qual de vós, querendo construir uma
torre, não se senta primeiro e calcula os
gastos, para ver se tem o suficiente para
terminar? Caso contrário, ele vai lançar
o alicerce e não será capaz de acabar. E
todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: ‘Este homem começou a

construir e não foi capaz de acabar!’
Ou ainda: Qual o rei que, ao sair para
guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com dez mil
homens, poderá enfrentar o outro, que
marcha contra ele com vinte mil? Se ele
vê que não pode, enquanto o outro rei
ainda está longe, envia mensageiros para
negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós,
se não renunciar a tudo o que tem, não
pode ser meu discípulo!”
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a vós, Senhor.

12. 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 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.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs,
elevemos a Deus
nossas preces, por
meio de Cristo, Palavra Eterna do Pai, e
digamos:
Ass: Iluminai-nos, Senhor, com a luz da
vossa Palavra!
1. SENHOR, fortalecei a vossa Igreja, todo
o clero e os leigos, a fim de que, inspirados pelo vosso amor, possam anunciar e
testemunhar o Evangelho a todos, sem
distinção ou exclusão, nós vos pedimos:
2. SOCORREI todos os vossos filhos que
foram marginalizados, discriminados e
excluídos, para que encontrem o amparo necessário em suas necessidades, nós
vos pedimos:
3. TOCAI o coração de nossa humanidade
para que vivamos os valores do Reino na
prática da caridade, do amor e da inclusão, renunciando aos apegos do mundo,
nós vos pedimos:
4. Neste final de semana, também consa-

Se nossa Paróquia tem abençoado sua vida, sinta-se responsável pela
sua manutenção. Seja um dizimista entre nós! Retire o seu envelope.

gramos nosso Dízimo, gesto de gratidão
a Deus e partilha para construção de seu
Reino de Justiça e paz. Por isso, rezamos:
Ass: Fazei que eu seja um dizimista
consciente. Que cada dízimo que eu
der, seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento
de tua bondade para comigo. Sei que
tudo que tenho de bom vem de ti: paz,
saúde, amor. Ajudai-me a doar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo
do meu coração. Que eu possa amar
cada vez mais o meu irmão. Quero ser
um instrumento de paz e amor em tuas
mãos! Que o meu dízimo seja agradável
a ti, Senhor! Amém!

Liturgia
Eucarística
14. CANTO DAS OFERTAS I
1. Vou te oferecer a vida e tudo que eu já
sei viver: tempo e trabalho, amor que eu
espalho, são coisas que me fazem crer.
2. Vou te oferecer o pranto, aquilo que é
meu sofrer. Paz que ainda não sei e tudo
que errei, são coisas que me fazem crer.
Pão e vinho são sinais do teu amor:
nele eu vou saber viver. Alegria e dor
eu vou te oferecer, são coisas que me
fazem crer. (2x)

15. CANTO DAS OFERTAS II
1. Mãos na terra e o coração além deste
céu, e a semente que brota é um germe
de eternidade. Vai brotando, crescendo,
esperando, é a vida que vem despontar. E
este trigo maduro, a colheita o recolherá.
Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida ofertar. No pão e no vinho a ti, o céu se abrirá. Estar em tuas mãos, Senhor, E a vida
entregar. A minha oblação em ti se perderá, frutificará, frutificará, frutificará,
frutificará.
2. Da videira a flor não restará, passará. E
o fruto da terra surgirá, brotará. Pela força
do vento, da chuva e do sol que traz vida
e calor. Cada dia, crescendo e aprendendo
a recomeçar.

16. 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. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira
piedade, concedei-nos por esta oferenda
render-vos a devida homenagem e fazei
que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass: Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B
(Missal pág. 848)

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 necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo o lugar, Senhor, Pai santo,
criador do mundo e fonte da vida. Nunca
abandonais a obra da vossa sabedoria,
agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto
o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e
a força do Espírito Santo, acompanhais
sempre a vossa Igreja, peregrina neste
mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a
acompanhais pelos caminhos da história
até a felicidade perfeita em vosso reino.
Por essa razão, também nós, com os Anjos e santos, proclamamos a vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass: Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo e digno de
louvor ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora
aos discípulos, ele nos revela as Escrituras
e parte o pão para nós.
Ass: O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade,
que envieis o vosso Espírito Santo para
santificar estes dons do pão e do vinho, a
fim de que se tornem para nós o Corpo e
+ o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass: Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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,
tomando o cálice em suas mãos, vos 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”.
P. Eis o mistério da fé!
Ass: Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes
entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha, e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção. Olhai com bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos
o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
Ass: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em
comunhão com o nosso Papa Francisco e
o nosso Bispo Gil Antônio, com todos os
bispos, presbíteros, diáconos e com todo
o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
Ass: Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs
que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja a fé só vós
conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Ass: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos,
vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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!

DIZIMISTA, obrigado pela sua fidelidade!

Rito da
Comunhão
18. CANTO DA COMUNHÃO I
1. Senhor, quando te vejo no Sacramento
da Comunhão, sinto o céu se abrir e uma
luz a me atingir. Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor,
graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria
e no sofrimento. E se em meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas
trevas com tua luz.
Jesus, fonte de misericórdia que jorra
do templo. Jesus, o Filho da Rainha.
Jesus, rosto divino do homem. Jesus,
rosto humano de Deus.
2. Chego muitas vezes em tua casa, meu
Senhor. Triste, abatido, precisando de
amor. Mas depois da comunhão, tua casa
é meu coração. Então sinto o céu dentro
de mim. Não comungo porque mereço,
isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois
preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei,
por favor, aceita-me.

19. CANTO DA COMUNHÃO II
Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acom-

panha e sabes quem sou. Ao enxergar tua
grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu
amor. Por isso venho te buscar, porque eu
preciso, meu Deus, em teus braços estar.
Morar em teu coração e entregar-me a ti,
inteiramente.
Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei! A tua ternura me acolhe. Um
refúgio seguro encontrei! O meu coração venho a ti render, toma meu ser,
meu querer! Recebe, Senhor, minha vida,
como prova viva de amor! Em teu altar,
Senhor!

20. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, que nutris e
fortificais vossos fiéis com o alimento da
vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver
com ele para sempre. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass: Amém.

21. REZANDO PELO 2º SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
P. Nossa Igreja Particular de Juiz de Fora se
prepara para o 2º Sínodo Arquidiocesano.
Neste sentido, peçamos a Deus que ilumine os trabalhos, rezando:
LADO A: Aproxima-se o 2° Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora. Vimos pedir a
luz, a força, a sabedoria para este momento tão importante para o crescimento de

nossa vida eclesial. Queremos agradecer-vos as inúmeras graças concedidas nestes
10 anos que se passaram desde a abertura
do 1° Sínodo.
LADO B: Aumentai em nós o ardor missionário nos três campos de nossa ação
pastoral: território da Arquidiocese com
suas 37 cidades e 91 paróquias, a Diocese
de Óbidos (no Estado do Pará) e o Haiti.
LADO A: Despertai em nossas crianças,
jovens e adultos um grande amor ao
pedido de Jesus: “Fazei discípulos meus!”
(Mt. 28, 19).
LADO B: Alimentai em todos nós, o propósito de sermos sempre uma Igreja em
saída. Arquidiocese de Juiz de Fora, uma
Igreja sempre em missão!
TODOS: Dai-nos a santa coragem de, humildemente, chamar à conversão os que
andam afastados ou nos caminhos do
erro e da perdição. Ó Maria Santíssima,
Serva fiel e bondosa, volvei para nós os
vossos olhos de misericórdia e amparai-nos nas atividades deste novo período.
Santo Antônio, nosso Padroeiro, rogai a
Deus por nós. Amém.

Ritos
Finais
22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
23. CANTO FINAL

Em Tempo
ATENÇÃO - Até a próxima quinta-feira, dia 12, a Igreja da Glória fiCHURRASCO PAROQUIAL- Acontecerá no dia 6 de outubro,
cará fechada para trabalhos de limpeza geral do teto, paredes, bancos e piso. a partir das 12h, na sede do Grupo Escoteiro Alvorada, à Rua CapiEm razão disso, todas as missas estão sendo celebradas no Salão Paroquial.
tão Arnaldo de Carvalho, 99, no Jardim Glória. O convite já pode ser
adquirido na Secretaria ou com os agentes de pastorais e moviREUNIÃO DO CPP AMPLIADO - Todos os coordenadores de pas- mentos da Paróquia. Contamos com sua presença!
torais e movimentos estão convocados para este encontro, que acontecerá
nesta segunda-feira, dia 9, às 19h, no Salão Paroquial.
ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MÚSICOS - Será no próximo sábado, dia 14, das 8h30 às 17h, no Salão Paroquial, com
DOMINGO SOLIDÁRIO - No próximo final de semana, dias 14 e 15, o tema "Música e Liturgia", tendo como formador o Pe. Paulo Morais,
faça sua doação de alimentos não perecíveis que vão compor as cestas básicas C.Ss.R. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial até
distribuídas pelo Ambulatório a famílias carentes. Os produtos também pode- quarta-feira, dia 11, mediante o pagamento de R$ 25,00 (referente
rão ser adquiridos no MERCADINHO DA CARIDADE, montado na entrada da ao café da manhã, almoço e lanches). Crianças e adolescentes até 15
Igreja da Glória e na Capela São Roque.
anos não pagam.
MÚSICA NA IGREJA - No próximo domingo, dia 15, após a Missa
AÇÃO ENTRE AMIGOS - Concorra a um conjunto de jóias da
das 10h, na Igreja da Glória, você é convidado a prestigiar a apresentação dos
Vivara (par de brincos, colar e anel - ouro 18k). A ação entre amigos
alunos do curso de canto ministrado na Paróquia pela professora Luane Voigan.
pode ser adquirida na Secretaria Paroquial e também junto às pastorais e movimentos. A contribuição é de R$ 10,00, e o sorteio está
Jovem, venha ser um Missionário Redentorista!
marcado para o dia 12 de outubro.
Entre em contato conosco!

PASTORAL VOCACIONAL
REDENTORISTA
Whatsapp: (31) 99979-3523
contato@vocacionalredentorista.com.br

Dízimo

Semente de prosperidade

Acesse www.paroquiadagloria.org.br

