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ABERTURA DO MÊS DA BÍBLIA

SIMPLICIDADE E GRATUIDADE: ESCOLHER O ÚLTIMO
LUGAR

- Preparar um lugar na entrada da igreja para
que a Bíblia fique exposta e aberta, durante todo
o Mês de Setembro.
- Durante o canto, entrar com a Bandeira Nacio-
nal, o mapa do Brasil, o cartaz do Gritos do Ex-
cluídos e pela Vida. Preparar com antecedência
um lugar para colocar esses símbolos que deve-
rão estar perto da imagem de Nossa Senhora
Aparecida.
Refrão: Caminhamos pela luz de... n° 9

01. MOTIVAÇÃO
C. Celebremos o domingo, Dia do Senhor,
em torno da Palavra de Deus. Ela ilumina
nossa vida e nosso caminhar. Rezemos es-

pecialmente pelo Brasil, que comemora a
Semana da Pátria. Peçamos que nosso país
cresça economicamente, em justiça, igual-
dade e respeito para com todos os brasi-
leiros e imigrantes que aqui vivem. Cante-
mos.

02. CANTO
Vão depressa pelas ruas... nº 130

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, com fé, saudemos a
Trindade Santa: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que renova a vida; o amor do Pai, que se
revela em Jesus e a força do Espírito San-
to, que sustenta nossa comunhão, estejam
conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Neste primeiro domingo do Mês da
Bíblia coloquemo-nos diante da Palavra de
Deus. Façamos uma profunda revisão de
nossas vidas.
- Tenho sido humilde com meus filhos,
esposo(a), com meus pais? (silêncio)



- Ajo gratuitamente ou espero tirar provei-
to pessoal das situações e relações? (silên-
cio)
- Na comunidade sou  manso, humilde, aco-
lhedor? (silêncio)
- Dou valor e importância às pessoas mar-
ginalizadas ou excluídas? Elas precisam de
minha atenção e solidariedade. (silêncio).
- Sou orgulhoso e quero aparecer sempre?
(silêncio)
Converte o meu coração... nº 1.134
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza nos caminhos deste mundo até a
vida eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Deus nos deu a graça de viver no Brasil.
Somos um povo alegre, religioso, trabalha-
dor. Formamos uma Igreja viva. Louvemos
a Deus pela terra fértil, animais, águas, flo-
restas, diferentes culturas e etnias. Louve-
mos pela vida e por estarmos reunidos em
família na fé.
Glória a Deus nos altos céus! Paz na ter-
ra... nº 256

06. ORAÇÃO
D. Deus do universo, fonte de todo o
bem, derramai em nossos corações o
Vosso amor e estreitai os laços que nos
unem convosco para alimentar em nós
o que é bom e guardar com solicitude o
que nos destes. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Inicia-se hoje, no Brasil, o Mês da Bí-

blia. Ele nos ajudará a entender melhor a 1ª
Carta de João. Acolhamos solenemente a
Palavra de Deus que será conduzida pelos
mensageiros da comunidade. Eles represen-
tam todos os anunciadores da Mensagem
Divina.
- Leva-se o lecionário acompanhado por duas
velas acesas, flores e incenso. Canta-se: "Quero
levar esta Bíblia... n° 285. Durante as leituras,
segurar as velas, ao lado da Palavra. As flores e
o incenso são colocados perto da mesa da Pala-
vra.

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Eclo 3,19-21.30-31

L.1 Leitura do Livro do Eclesiástico.

SALMO RESPONSORIAL: 67(68)
Refrão: Com carinho preparastes uma
mesa para o pobre.

SEGUNDA LEITURA:
Hb 12,18-19.22-24a

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 14,1.7-14

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Cantemos com alegria... nº 338

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- As leituras de hoje insistem em virtudes
como mansidão e humildade. No Evange-
lho, Jesus acrescenta uma parábola para nos
ensinar a fazer as coisas sem interesse, mas
com gratuidade. Seremos felizes se assim o
fizermos. A gratuidade é fazer sem esperar
retribuição. Devemos ser gratuitos simples-



mente porque os pobres, na sua indigência,
tocam o nosso coração. O que lhes ofere-
cemos tem importância e valor para eles e
para nós. Devemos partilhar com prazer o
que de Deus recebemos.
- Jesus manifesta em sua vida o que hoje
nos ensina. Ele não veio ocupar o primeiro
lugar, mas se fez pobre e servidor de todos.
Tornou-se companheiro dos pecadores e
excluídos. A verdadeira humildade é a cons-
ciência de ser pequeno. Também, de rece-
ber a graça de Deus e comunicá-la aos ir-
mãos. Quem é verdadeiramente humilde não
tem medo de ser generoso. Ser gratuito é
contribuir para as necessidades da comuni-
dade e da sociedade. Quem é gratuito, não
deseja destaque ou reconhecimento espe-
cial. Deus se tornou, gratuitamente acessí-
vel para nós, em Jesus Cristo. Eis aí a gran-
de lição do Evangelho de hoje. O grande
desafio para nossas comunidades e para o
mundo atual é servir. Infelizmente há ganân-
cia por títulos e poder na Igreja e nos ór-
gãos públicos ou privados.
- Como andam as virtudes da humildade?
Gratuidade? Da modéstia e mansidão entre
nós? (Momento de silêncio para reflexão pes-
soal).

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos nossa disposição em servir
gratuita e humildemente. Professemos nos-
sa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Supliquemos a Deus pelas necessida-
des da Igreja e do mundo.
Todos: Senhor Deus, ajudai-nos a vi-
ver na humildade e gratuidade.
L.1 Pela Igreja, pelo papa Francisco e bis-
pos; pelo clero e religiosos, para que vivam
a santidade e humildade, rezemos.
L.2 Pelos nossos governantes, para que
governem com justiça e honestidade, reze-

mos.
L.1 Dia 07 acontece o Grito dos Excluí-
dos. Pelos excluídos, sobretudo por falta
de políticas públicas, rezemos.
L.2 Para que nossos grupos de reflexão se-
jam mais valorizados, rezemos.
L.1 O 4º Congresso Vocacional do Brasil,
acontecerá entre os dias 05 a 08 de setem-
bro em Aparecida/SP. O tema é "Vocação
e discernimento". Que o Senhor continue
enviando operários e operárias para a Sua
messe, rezemos.
L.1 Hoje é o Dia Mundial de Oração pelo
cuidado da criação, instituído pelo Papa
Francisco. Para que os cristãos busquem o
Reino de Deus através da promoção de uma
ecologia integral, rezemos.
D. Acolhei, Pai Santo, as orações que ele-
vamos à Vossa presença. Fazei que, humil-
des, possamos Vos agradar por nossas pa-
lavras e ações. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos nossas ofertas. Elas são
a expressão de partilha gratuita da nossa
fé. Ofertemos nosso dízimo. Ele é ação de
graças pelas riquezas recebidas deste chão
brasileiro. Cantemos.
As mesmas mãos que plantaram... nº 410

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
C. Irmãos e Irmãs: agradecidos, elevemos
nossos louvores ao Pai. Com braço forte
Ele conduziu seu Povo. Hoje continua a
acompanhar a Igreja peregrina neste mun-
do com a luz do Seu Espírito e alegria do
Evangelho.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
D. Nós Vos damos graças, ó Pai, por toda
a criação e por tudo o que fizestes por nós!
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Tudo fizestes por meio de Jesus Cristo,
Vosso Filho e nosso Irmão. Ele é imagem
viva do Vosso amor e da Vossa bondade.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
C. Enviai sobre nós o Vosso Espírito. Dai
a esta terra, que nos sustenta, uma nova
face. Que haja paz em nossas famílias e
cresça em nossa comunidade a alegria de
sermos Vossos filhos.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
D. Pelo Evangelho fazei que os seguidores
de Cristo sejam humildes servidores do
Reino. Que sejam sinais da presença do
Cristo Ressuscitado.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
C. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos
e irmãs que morreram na paz do Cristo.
Recompensai-os pelo bem que fizeram e
testemunho que deram. A todos acolhei na
luz da Vossa infinita misericórdia.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
D. Aceitai Senhor nossos louvores! Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Iluminados pela mensagem da Palavra
de Deus, ousamos dizer: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. É bonita uma comunidade que vive na
alegria, na humildade, no serviço gratuito e
na ternura. Desejando viver a experiência
da paz, saudemo-nos fraternalmente.
Esteja sempre com você... nº 544

Leituras para a Semana
2ª 1Ts 4,13-18 / Sl 95(96) / Lc 4,16-30
3ª 1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26(27) / Lc 4,31-37
4ª Cl 1,1-8 / Sl 51(52) / Lc 4,38-44
5ª Cl 1,9-14 / Sl 97(98) / Lc 5,1-11
6ª Cl 1,15-20 / Sl 99(100) / Lc 5,33-39
Sáb.: Cl 1,21-23 / Sl 53(54) / Lc 6,1-5

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus da vida, com carinho
preparastes para nós este dia. Nós Vos
agradecemos por este gesto de amor e
Vos pedimos: não nos deixeis cansar de
fazer o bem. Ajudai-nos a cuidar daque-
les que mais precisam do nosso auxílio
e consolo. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. O dirigente diz a fórmula que segue:
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Que Deus nos guarde sob a Vossa pro-
teção e nos faça humildes servidores. Va-
mos em paz e o Senhor nos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Viva a Mãe de Deus e nossa... n° 1.019


