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Anim.  Irmãos e irmãs, aqui nos en-
contramos para celebrar nossa pás-
coa dominical com o Senhor. Quere-
mos ouvir o anúncio do seu Reino, 
desejamos nos animar com esse 
anúncio e desde já buscar realizar 
entre nós e neste mundo, marca-
do pela divisão social, os apelos do 
Reino de Deus. Queremos também 
proclamar um novo mundo possível, 
onde todos possam viver com digni-
dade e que nenhum filho ou filha de 
Deus seja excluído do banquete.

Ritos Iniciais

abertura1
Sl 124(125) (CD Liturgia VII Fx 9)

Eu sou a salvação do povo meu, 
do povo meu, quem diz é o Se-
nhor. Se o povo por mim clama, 
seu Deus serei e ouvirei pra 
sempre o clamor.

1. Quem confia no Senhor, é qual mon-
te de Sião: não tem medo, não se 
abala, está bem firme no seu chão.

2. As montanhas rodeiam a feliz Jeru-
salém. O Senhor cerca seu povo, 
para não temer ninguém.

3. Venha a paz para o teu povo, o teu 
povo de Israel. Venha a paz para o 
teu povo, pois tu és um Deus fiel.

4. A mão dura dos malvados não es-
mague as criaturas, para os justos 
não mancharem suas mãos em 
aventuras. 

saudação2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nos-

sa fé, pela ação do Espírito Santo, 
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ato penitencial3
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos dig-
namente os santos mistérios. 

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e pa-
lavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço 
à Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

glória4
P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele amados. 
/ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. / nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pie-
dade 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.

oração5
P. Oremos (silêncio): Ó Pai, que reu-
nistes toda a lei no amor a Deus e ao 
próximo, fazei que, observando o vos-
so mandamento, consigamos chegar 
um dia à vida eterna. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Abramos nosso coração a 
Deus, a fim de praticarmos a Palavra 
que vamos ouvir. 

primeira leitura6
(Am 8,4-7)

Leitura da Profecia de Amós. 4Ouvi 
isto, vós que maltratais os humildes e 
causais a prostração dos pobres da ter-



ra; 5vós que andais dizendo: “Quando 
passará a lua nova, para vendermos 
bem a mercadoria? E o sábado, para 
darmos pronta saída ao trigo, para di-
minuir medidas, aumentar pesos, e 
adulterar balanças, 6dominar os pobres 
com dinheiro e os humildes com um 
par de sandálias, e para pôr à venda 
o refugo do trigo?” 7Por causa da so-
berba de Jacó, jurou o Senhor: “Nunca 
mais esquecerei o que eles fizeram.”
- Palavra do Senhor 
T. Graças a Deus.

salmo responsorial 
112 (113)7
Cantando Salmos e Aclamações p. 239)

Louvai o Senhor que eleva os 
pobres (bis)

1. Louvai, louvai, ó servos do Senhor,* 
louvai, louvai o nome do Senhor! * 
Bendito seja o nome do Senhor, * 
agora e por toda a eternidade!

2. O Senhor está acima das nações; * 
sua glória vai além dos altos céus. 
* quem pode comparar-se ao nos-
so Deus, * ao Senhor que no alto 
céu tem o seu trono * e se inclina 
para olhar o céu e a terra?

3. Levanta da poeira o indigente * e 
do lixo ele retira o pobrezinho, * 
para fazê-lo assentar-se com os 
nobres, * assentar-se com os no-
bres do seu povo.

segunda leitura8
 (1Tm 2,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo a Timóteo. Caríssimo, 1antes 
de tudo, recomendo que se façam 
preces e orações, súplicas e ações 
de graças, por todos os homens; 
2pelos que governam e por todos que 
ocupam altos cargos, a fim de que 
possamos levar uma vida tranquila e 
serena, com toda piedade e dignida-
de. 3Isto é bom e agradável a Deus, 
nosso Salvador; 4ele quer que todos 
os homens sejam salvos e cheguem 
ao conhecimento da verdade. 5Pois 
há um só Deus, e um só mediador 
entre Deus e os homens: o homem 
Cristo Jesus, 6que se entregou em 
resgate por todos. Este é o testemu-
nho dado no tempo estabelecido por 
Deus, 7e para este testemunho eu fui 
designado pregador e apóstolo, e – 
falo a verdade, não minto – mestre 
das nações pagãs na fé e na verda-
de. 8Quero, portanto, que em todo 
lugar os homens façam a oração, er-

guendo mãos santas, sem ira e sem 
discussões. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

aclamação 
do evangelho9
Cantando Salmos e Aclamações p. 239)    

Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus Cristo, sendo rico, se fez po-
bre, por amor; * para que sua pobreza 
nos, assim, enriquecesse.

evangelho10
(Lc 16,1-13)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1Jesus dizia aos 
discípulos: “Um homem rico tinha um 
administrador que foi acusado de es-
banjar os seus bens. 2Ele o chamou e 
lhe disse: ‘Que é isto que ouço a teu 
respeito? Presta contas da tua ad-
ministração, pois já não podes mais 
administrar meus bens’. 3O adminis-
trador então começou a refletir: ‘O 
senhor vai me tirar a administração. 
Que vou fazer? Para cavar, não tenho 
forças; de mendigar, tenho vergonha. 
4Ah! Já sei o que fazer, para que al-
guém me receba em sua casa quan-
do eu for afastado da administração’. 
5Então ele chamou cada um dos que 
estavam devendo ao seu patrão. E 
perguntou ao primeiro: ‘Quanto de-
ves ao meu patrão?’ 6Ele respondeu: 
‘Cem barris de óleo!’ O administrador 
disse: ‘Pega a tua conta, senta-te, de-
pressa, e escreve cinquenta!’ 7Depois 
ele perguntou a outro: ‘E tu, quanto 
deves?’ Ele respondeu: ‘Cem medi-
das de trigo’. O administrador disse: 
‘Pega tua conta e escreve oitenta’. 
8E o senhor elogiou o administrador 
desonesto, porque ele agiu com es-
perteza. Com efeito, os filhos deste 
mundo são mais espertos em seus 
negócios do que os filhos da luz. 9E 
eu vos digo: Usai o dinheiro injusto 
para fazer amigos, pois, quando aca-
bar, eles vos receberão nas moradas 
eternas. 10Quem é fiel nas pequenas 
coisas também é fiel nas grandes, e 
quem é injusto nas pequenas tam-
bém é injusto nas grandes. 11Por 
isso, se vós não sois fiéis no uso do 
dinheiro injusto, quem vos confiará 
o verdadeiro bem? 12E se não sois 
fiéis no que é dos outros, quem vos 

dará aquilo que é vosso? 13Ninguém 
pode servir a dois senhores, porque 
ou odiará um e amará o outro, ou se 
apegará a um e desprezará o outro. 
Vós não podeis servir a Deus e ao di-
nheiro”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

homilia11
profissão de fé12

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 Pôn-
cio 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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.

oração dos fiéis13
P. Irmãos e irmãs, como fiéis admi-
nistradores dos bens concedidos por 
Deus, façamos nossas preces ao Pai, 
suplicando confiantes: 
T. Escutai, ó Senhor, nossa oração. 
1. Senhor, que confiastes a vossa 
Igreja a missão de levar ao mundo 
a vossa mensagem. Fazei-a sempre 
mais, fiel administradora dos sacra-
mentos da salvação.  
2. Senhor, que por vossa Palavra, re-
comendais que façamos preces pelos 
que governam: Iluminai os governan-
tes de todas nações, especialmente 
aqueles em cujas nações vossa igre-
ja é perseguida. Convertei os seus 
corações, para que possamos viver 
na tranquilidade e na paz.
3. Senhor, que advertis os que mal-
tratam os humildes e os que causam 
a prostração dos pobres desta terra, 
libertai nossa Pátria da corrupção.
5. Senhor, despertai nossa consci-
ência para que possamos vos servir 
e vos amar acima todas as coisas e 
que não coloquemos os bens deste 
mundo acima de Vós.

(Outras preces da comunidade)

P. Concedei, Senhor, que os bens 
deste mundo não sejam causa de dis-



córdia entre nós, mas de maior soli-
dariedade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
apresentação 
das oferendas14

(CD XII Fx 8)

1. Ó Deus, recebe o trigo, moído! Vê 
como é bom o pão! Seja teu Cor-
po!

2. Ó Deus, recebe a uva, pisada! Vê 
como é bom o vinho! Seja teu San-
gue!

3. O Deus, recebe a vida da gente! Vê 
como é boa a lida! Seja tua oferta!

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...

oração sobre 
as oferendas15

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedi-
mos, as oferendas do vosso povo, 
para que possamos conseguir por 
este sacramento o que proclama-
mos pela fé. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
T. Amém.

oração eucarÍstica iv16
(MR, p 488)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Nosso Senhor 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 
dar-vos graças, é nossa salvação 
dar-vos glória: só vós sois o Deus 
vivo e verdadeiro que existis antes 
de todo o tempo e permaneceis para 
sempre, habitando em luz inacessí-
vel. Mas, porque sois o Deus de bon-
dade e a fonte da vida, fizestes todas 
as coisas para cobrir de bênçãos as 
vossas criaturas e a muitos alegrar 
com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa 
luz!
P. Eis, pois, diante de vós todos os 
anjos que vos servem e glorificam 
sem cessar, contemplando a vossa 
glória. Com eles, também nós, e, por 
nossa voz, tudo o que criastes, cele-
bramos o vosso nome, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o amor 

com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vossa 
imagem e lhes confiastes todo o uni-
verso, para que, servindo a vós, seu 
Criador, dominassem toda criatura. 
E quando pela desobediência perde-
ram a vossa amizade, não os aban-
donastes ao poder da morte, mas a 
todos socorrestes com bondade, para 
que, ao procurar-vos, vos pudessem 
encontrar.
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes mui-
tas vezes aliança aos homens e 
às mulheres e os instruístes pelos 
profetas na esperança da salvação. 
E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo que, chegada a plenitude 
dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso Sal-
vador. 
T. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!
P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu em tudo a condição hu-
mana, menos o pecado, anunciou 
aos pobres a salvação, aos oprimi-
dos, a liberdade, aos tristes, a ale-
gria. E para realizar o vosso plano de 
amor, entregou-se à morte e, ressus-
citando dos mortos, venceu a morte e 
renovou a vida. 
T. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!
P. E, a fim de não mais vivermos para 
nós, mas para ele, que por nós mor-
reu e ressuscitou, enviou de vós, ó 
Pai, o Espírito Santo, como primeiro 
dom aos vossos fiéis para santificar 
todas as coisas, levando à plenitude 
a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do vos-
so Espírito!
CC. Por isso, nós vos pedimos que 
o mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se tor-
nem o Corpo  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mis-
tério que ele nos deixou em sinal da 
eterna aliança. 
T. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!
P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, 
tendo amado os seus que estavam 
no mundo, amou-os até o fim. En-
quanto ceavam, ele tomou o pão, deu 
graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ele tomou em suas 
mãos o cálice com vinho, deu graças 

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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte do Cristo e sua des-
cida entre os mortos, proclamamos 
a sua ressurreição e ascensão à 
vossa direita, e, esperando a sua 
vinda gloriosa, nós vos oferecemos 
o seu Corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo 
inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!
Olhai, com bondade, o sacrifício que 
destes à vossa Igreja e concedei aos 
que vamos participar do mesmo pão 
e do mesmo cálice que, reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo, nos tor-
nemos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!
1C. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o Papa 
Francisco, com o nosso bispo Odilo, 
os bispos do mundo inteiro, os pres-
bíteros e todos os ministros, os fiéis, 
que, em torno deste altar, vos ofere-
cem este sacrifício, o povo que vos 
pertence e todos aqueles que vos 
procuram de coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
2C. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo e 
de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé. 
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. E a todos nós, vossos filhos e 
filhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os apóstolos e todos os santos, 
possamos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as 
criaturas, libertas da corrupção do pe-
cado e da morte, vos glorificaremos 
por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.



2ª-: Pr 3,27-34 ; Sl 14(15),2-3ab. 3cd-4ab. 5 (R/. 1b) ; Lc 8,16-18
3ª-: Pr 21,1-6.10-13 ; Sl 118(119),1. 27. 30. 34. 35. 44 (R/. 35a) ; Lc 8,19-21
4ª-: Ef 4,1-7.11-13 ; Sl 18 (19),2-3.4-5 (R/. 5a) ; Mt 9,9-13
5ª-: Ecl 1,2-11; Sl 89(90),3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17 (R/. 1); Lc 9,7-9
6ª-: Ecl 3,1-11 ; Sl 143(144),1a e 2abc.3-4 (R/. 1a) ; Lc 9,18-22
Sáb.-: Ecl 11,9 – 12,8 ; Sl 89(90),3-4. 5-6. 12-13. 14.17 (R/. 1) ; Lc 9,43b-45

“Não se pode servir a Deus e 
ao dinheiro”.  Há algo na atitude de 
amor pelo dinheiro que nos afasta 
de Deus. Existem muitas doenças, 
pecados, mas Jesus insiste muito 
nisso: a avidez pelo dinheiro, de fato, 
é a raiz de todos os males. Tomados 
por este desejo, alguns desviaram 
da fé e acabaram encontrando mui-
tos tormentos.

O dinheiro também adoece o 
pensamento, a fé, e leva para outro 
caminho. Palavras ociosas, discus-
sões inúteis… Disso nascem as in-
vejas, as brigas, as difamações, as 
suspeitas, os conflitos de homens 
corruptos na mente e privados da 
verdade, que consideram a religião 
como fonte de renda. Eu sou cató-
lico, vou à missa, porque me dá um 
certo status. Sou bem visto… mas 
no fundo faço meus “negócios”… O 
dinheiro corrompe! Não há saída.

Quem escolhe o caminho do 
dinheiro, no fim acaba se corrom-
pendo. O dinheiro seduz e Jesus é 
firme sobre este assunto: “Não se 
pode servir a Deus e ao dinheiro. 
Não dá: ou um ou outro! Isso não é 
comunismo! Isso é Evangelho puro! 
Estas são as palavras de Jesus! O 
que acontece com o dinheiro? O di-
nheiro oferece um certo bem-estar 
no início. Isso é bom, mas depois 
faz com que você se sinta um pouco 
importante, e chega a vaidade. Essa 
vaidade que não serve, mas que faz 
sentir uma pessoa importante: esta é 
a vaidade, que depois leva à sober-
ba e ao orgulho. São três degraus: 
a riqueza, a vaidade e o orgulho.

Ninguém pode se salvar com o 
dinheiro. Todavia, o diabo sempre 
usa este caminho de tentações: 
a riqueza para sentir-se autossu-
ficiente; a vaidade para se sentir 
importante; e, por fim, o orgulho, 
a soberba, que é justamente a sua 
linguagem:

‘Mas, padre, eu leio os Dez Man-
damentos e nenhum  fala do dinhei-
ro. Contra qual mandamento se peca 
quando alguém faz uma ação por di-
nheiro?’. Contra o primeiro! Pecado 
de idolatria! Eis o porquê: porque o 
dinheiro se torna ídolo e é cultuado! 
E por isso Jesus nos diz que não se 
pode servir ao ídolo e ao Deus Vivo: 
um ou outro. Os primeiros Padres 
da Igreja – falo do século terceiro, 
mais ou menos ano 200, 300 – di-
ziam uma palavra forte: ‘O dinheiro 
é o esterco do diabo’, por que nos 
faz idolatrar. Porque nos faz idola-
trar e adoece a nossa mente com 
o orgulho, e nos torna maníacos de 
questões ociosas e nos afasta da fé, 
corrompe.

São Paulo nos diz para evitar es-
sas coisas, mas de tender “à justi-
ça, à piedade, à fé e à caridade. E 
também à paciência, contra a vaida-
de e o orgulho, e à mansidão. Este 
é o caminho de Deus, e não aquele 
poder idolátrico que o dinheiro pode 
dar. A estrada para servir a Deus é a 
humildade. Que o Senhor nos ajude 
a não cair na armadilha da idolatria 
do dinheiro.

 
Papa Francisco, 

 Homilia em 20/09/2013

rito da comunhão17
canto da comunhão18

Sl 111(112) (CD XII, Fx 9)
Não é possível servir a dois se-
nhores, com agrado. Se somos 
de Jesus Cristo, o mundo fique 
de lado. Senhor, desprezo as 
riquezas, pra caminhar a teu 
lado.

1. Feliz quem teme o Senhor e ama 
seus mandamentos. Seus filhos 
serão valentes, benditos seus des-
cendentes.

2. Em casa terá fartura, será sempre 
dadivoso. Pra quem é bom, é luz 
forte, bom, misericordioso.

3. Feliz quem empresta aos outros e 
com justiça se porta. Jamais há de 
tropeçar, ninguém o esquecerá.

4. Não adianta ter raiva, nem tramar qual-
quer vingança. Ao Pai, ao Filho, ao 
Amor louvemos com canto e dança!

oração após a 
comunhão19

P. Ó Deus, auxiliai sempre os que 
alimentais com o vosso sacramen-
to para que possamos colher os 
frutos da redenção na liturgia e na 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

bênção final20
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo en-
tendimento, guarde vossos corações 
e vossas mentes no conhecimento e 
no amor de Deus, e de seu filho, nos-
so Senhor Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

A ARmADiLHA DA 
iDoLATRiA Ao DinHeiRo
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canto final21
(CO 525)

A Bíblia é a palavra de Deus se-
meada no meio do povo, que 
cresceu, cresceu e nos trans-
formou ensinando-nos viver um 
mundo novo. 

1. Deus é bom, nos ensina a viver. 
Nos revela o caminho a seguir: só 
no amor partilhando seus dons, 
sua presença iremos sentir.

2. Somos povo, o povo de Deus, e 
formamos o Reino de irmãos. E a 
Palavra que é viva, nos guia e ali-
menta a nossa união.


