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“ Não te digo perdoar até sete

vezes, mas até setenta vezes sete ”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Recordando o memorial da páscoa
de Jesus Cristo, louvamos o Pai por sua
grande misericórdia em nos dar, por meio
dele, o perdão que nos reconcilia e nos põe
no caminho da justiça.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos
que assumem a prática da compaixão
e da misericórdia como norma de vida,
especialmente aqueles que se engajam
na campanha pelo cancelamento da dívida
externa dos países do Terceiro mundo.
3. CANTO DE ABERTURA: 265 (CD 8) /
934 (CD 1)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO: 179 (CD 3) / faixa 7 (CD 23)
Dir.: Celebrando o Dia do Senhor, reconheçamos que somos necessitados da
misericórdia do Pai.
(Silêncio)
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 193 (CD 12) / faixa 26 (CD 23)
7. ORAÇÃO
OREMOS(pausa) Ó Deus, criador e Senhor do universo, olha para as nossas
necessidades. Faze-nos sentir profundamente em nossas vidas a força da
tua misericórdia, para que possamos
nos dedicar, com todas as forças, ao
teu santo serviço e ter para com nossos
irmãos e irmãs os mesmos sentimentos
que tens para conosco. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

13. PARTILHA DA PALAVRA

DEUS NOS FALA

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

Escuta da Palavra: “Perto de nós está tua
Palavra. Que esteja na boca, no coração,
na vida do teu povo.” (CD 24)

Dir.: Apresentemos a Deus, nosso Pai,
as necessidades de nossa comunidade
e as nossas.

8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 27,33-28,9

GUARDAI-NOS, SENHOR, NO VOSSO
AMOR! (CD 24)

9. SALMO RESPONSORIAL: 102 (103)

Senhor, orienta os padres e bispos que
receberam de Cristo o poder de perdoar os
pecados, para que sejam, como ele, cheios
de misericórdia e compaixão, semeadores
de esperança e conversão.

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!

Senhor, conduza os pobres e oprimidos,
para que diante das injustiças que sofrem,
não reajam com violência e vingança, mas
com as armas da justiça e da razão.

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.

Senhor, olha para aqueles que alimentam
pensamentos de ódio e vingança, para que
meditem na palavra de Jesus: “Perdoai e
sereis perdoados”.

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.

Encerrar as preces da comunidade com a
Oração de São Francisco (1133)

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.

16. PARTILHA DOS DONS: 515 (CD 20)
/ faixa 20 (CD25)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 14,7-9

RITO DA COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Mt 18,21-35

17. PAI NOSSO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona (Lecionário)

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 590 (CD 26) /
596 (CD 5)

DEUS FAZ COMUNHÃO
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em Ponta Formosa. Convidados: Infância
missionária e representantes das paróquias.
w Escola Permanente de Liturgia, 15 de
outubro, de 8 às 16 h, em Ponta Formosa,
tema: Espiritualidade litúrgica com Pe Ivo
Ferreira de Amorim. Faça sua inscrição na
Secretaria de sua paróquia, vagas limitadas.

19. COMUNHÃO: 821 (CD 8) / 1133
(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

23. CANTO FINAL: 804 (CD 26) / 783
(CD 26)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo).

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

20. ORAÇÃO

Dir.: O Deus da consolação nos dê a graça
de viver em fraterna alegria e ajuda mútua,
ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém

TODOS: Ele está no meio de nós.

OREMOS(pausa) Pai, tua misericórdia
nos reuniu neste domingo para ouvir
tua palavra e participar de tua mesa.
Que ela nos acompanhe todos os dias
desta nova semana, para que sejamos,
em verdade, discípulos e discípulas daquele que nos perdoou e nos ensinou a
perdoar ofensas e dívidas. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Dir.: Vamos em paz e ao longo da semana
bendigamos ao Senhor.
TODOS: Graças a Deus!
25. LEITURAS DA SEMANA
2ªfeira: 1Tm 2,1-8/ Sl 27(28) / Lc 7,1-10
3ªfeira: 1Tm 3,1-13 / Sl 100(101) /
Lc 7,11-17
4ªfeira: Nm 21,4-9/ Sl 77(78) / Jo 3,13-17
5ªfeira: Hb 5,7-9 / Sl 30 (31) /
Jo 19,25-27
6ªfeira: 1Tm 6,2-12 / Sl 48(49) / Lc 8,1-3
Sábado: 1Tm 6,13-16 / Sl 99(100) /
Lc 8,4-15

21. RITO DE LOUVOR: 323 (CD 18) / 301
(CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico).

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES
w Ato penitencial: o presidente dirige a
reflexão penitencial ajudando a assembleia
a compreender a dimensão do perdão verdadeiro. Eu sou capaz de perdoar sempre ou
só em casos especiais? Acredito e desejo

22. NOTÍCIAS E AVISOS
w Assembleia Missionária Arquidiocesana
(COMIDI), 17 de setembro , de 8 às 17 h
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viver a misericórdia de Deus? Como é a minha
reação diante das ofensas? A minha vida está
em conformidade com a Palavra de Jesus?
Canta-se o “Senhor, tende de piedade de nós”.
O presidente convida a todos a um gesto de
perdão (ex.: abraço, aperto de mão...).
w O Hino do Glória, seja alegremente cantado
ou proclamado como manifestação da alegria
ao receber o perdão de Deus.
w Abraço da paz: neste domingo do “perdão
sem medida”, o Abraço da paz poderia ser sinal
do perdão e da reconciliação entre as pessoas.
Quem preside poderá motivar a assembleia a
realizá-lo após a homilia.
w No final, uma equipe esteja a postos na saída
para uma calorosa despedida.

A liturgia: Formadora de
missionários de Jesus Cristo
Dom Manoel João Francisco

A liturgia e a missão
Todos sabemos que a missão antes de ser um
“fazer” é um “receber”. Se cremos que, como
nos ensina o Concílio Vaticano II, “a liturgia é o
cume para o qual tende toda a ação da Igreja”
(SC, n.10), ou seja,a liturgia é o ponto alto de
todo trabalho missionário, também cremos que
a mesma liturgia é primordialmente fonte de toda
a vida cristã (LG,n11), fonte da santificação dos
homens e da glorificação de Deus (SC, n.10),
fonte e ápice de toda evangelização (PO, n.5) e
que cada vez que comemos do pão e bebemos
do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que
ele venha (cf. ICor 11,26).
“A missão da Igreja está em continuidade com
a de Cristo: ‘Como o Pai me enviou, também eu
vos envio’ (Jo 20,21). Por isso, a Igreja tira força
espiritual de que necessita para levar a cabo sua
missão da perpetuação do sacrifício da cruz na
eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice de toda evangelização, porque seu
fim é a comunhão dos homens com Cristo e, nele,

com o Pai e com o Espírito Santo” (Carta Encíclica
de João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, n.22).
Assim, a comunidade cristã de Antioquia envia
seus membros em missão: depois de ter jejuado,
rezado e celebrado a Eucaristia, ela faz notar que
o Espírito escolheu Paulo e Barnabé para serem
enviados (cf. At 13,1-4).
Da liturgia, portanto, enquanto irrupção gratuita de
Deus, nasce a força e o dinamismo missionário
da Igreja, como muito bem intuiu o primeiro documento do Concílio Vaticano II, a Constituição sobre
a Sagrada Liturgia em seus parágrafos iniciais.
“Por isso, enquanto a Liturgia cada dia edifica
em templo santo no Senhor, em tabernáculo
de Deus no Espírito aqueles que estão dentro
dela [...], ao mesmo tempo admiravelmente lhes
robustece as forças para que preguem Cristo.
Destarte ela mostra a Igreja aos que estão fora
como estandarte erguido diante das nações, sob
o qual se congregam num só corpo os filhos de
Deus dispersos, até que haja um só rebanho e
um só pastor” (SC, n.2).
São Paulo define sua ação missionária de anunciar o Evangelho com verbos litúrgicos, a saber,
prestar culto e fazer memória. Esta memória de
que fala São Paulo, segundo os exegetas, deve
ser colocada na linha da anámnesis litúrgica e
significa a memória da obra salvífica de Deus que
se faz presente em cada liturgia que celebramos.
“Em alguns trechos desta carta eu vos escrevi com
certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória,
em virtude da graça que Deus me deu: a graça
de ser ministro de Jesus Cristo junto aos pagãos,
prestando um serviço sacerdotal ao evangelho
de Deus, para que os pagãos se tornem uma
oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo”
(Rm 15,15-16).
Neste texto a vocação missionária é descrita como
a graça de ser ministro (=liturgo) de Jesus Cristo
entre os pagãos, exercitando o ofício sagrado do
evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem
uma oblação agradável, santificada, pelo Espírito
Santo. Como se pode ver, aqui, “a evangelização
é função litúrgica, sagrada e, com sua conversão
a Cristo, os que se convertem, tornam-se oferta
santificada pelo Espírito e aceita a Deus”.
Liturgia em Mutirão II CNBB

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br - www.aves.org.br
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Telefones: (27) 3319-9062 - 3229-0299
Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Telefax: (27) 3229-4927 - Vila Velha - ES

