
COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 23º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(04/09/22) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Pe. Josmar Braga) 
Eu te louvarei, Senhor, 
De todo o meu coração. (bis) 
Co’os irmãos reunidos, 
a ti cantarei louvores. (bis) 
 
Anim: Irmãos e irmãs, Jesus nos con-
vida a segui-Lo com absoluta decisão. 
Quem se dispõe a caminhar com Ele 
deve, com sabedoria, discernir quais 
são os valores que constroem o mundo 
novo de modo permanente. O cristão 
deve estabelecer prioridades, conforme 
o projeto de Jesus e assumi-las, colabo-
rando com todo o coração com o Reino 
de Deus. 
 
Canto de Abertura 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus ir-
mão. 
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. 
 
2. Os profetas sempre mostram  
A vontade do Senhor.  
Precisamos ser profetas, 
Para o mundo ser melhor. 
 
3. Nossa fé se fundamenta  
Na palavra dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas     
Transmitiram esta fé. 
 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; 
Vinde nos iluminar.  
A Palavra que nos salva 
Nós queremos conservar. 
 
Antífona de Entrada 

Vós sois justo, Senhor, e justa é vossa 
sentença; 
tratai o vosso servo segundo a vossa mi-
sericórdia. 
 
Saudação do Presidente  
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Seguir Jesus é um ato corajoso, 
pois sua Palavra é forte e exige sacrifí-
cios e renúncias. Peçamos perdão pelas 
vezes que, como discípulos Dele, não 
fomos testemunhas de suas Palavras. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, por não conseguirmos 
tomar a nossa cruz e segui-Lo, tende pi-
edade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Anim: Cristo, por deixar os condiciona-
mentos familiares, sociais, culturais e 
religiosos atrapalharem no teu segui-
mento, tende piedade de nós. 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, pelas vezes que fomos 
fracos, ignorando o teu amor, tende pie-
dade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Deus todo-poderoso dai-nos sa-
bedoria, perseverança e resistência 
para segui-Lo no caminho em direção à 
Jerusalém Celeste, perdoa nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Hino do Glória 
(Rezado todos juntos) 
 
Presid: Glória a Deus nas alturas, 
1- e paz na terra aos homens por Ele 
amados. 
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 
1- nós vos louvamos, 
2- nós vos bendizemos, 
1- nós vos adoramos, 



2- nós vos glorificamos, 
1- nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 
1- Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. 
1- Só vós sois o Santo, 
2- só vós o Senhor. 
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
2- com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. 
T- Amém. 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos para que o Senhor nos 
ajude a carregar a cruz do dia-a-dia. 
 
Presid: Ó Deus, pai de bondade, que 
nos redimistes 
e adotastes como filhos e filhas,  
concedei aos que crêem no Cristo  
a verdadeira liberdade e a herança 
eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Entrada do Livro da Palavra 
(Não precisa fazer a entrada do livro da 
Palavra em todas as missas. Poderá ser 
feita apenas neste primeiro domingo e a 
saída no último domingo) 
 
• Sempre é bom lembrar que o Livro 

que vai ficar em destaque, por ser o 
mês da Bíblia, é o mesmo livro que 
será proclamado. Não pode haver a 
entrada de uma Bíblia e depois fazer 
a Proclamação de outro livro, pois 
Deus só tem UMA Palavra. 
 

ENTRADA DO LECIONÁRIO  
•    Se a comunidade usa somente o Le-

cionário, a entrada é feita neste mo-
mento.  

 

• O Lecionário (quando entra) é colo-
cado direto no Ambão. 

 
• Durante a proclamação:  

• Quando se usa só o Lecionário: 
vai até o ambão e fazem as lei-
turas. Depois da proclamação do 
Evangelho ele é colocado num 
lugar de destaque (Mês da Bí-
blia), num altar (trono preparado 
para isso) 

 
• Na procissão do Livro da Palavra 

(Lecionário ou Evangeliário) pode-
rão ser usadas: velas, flores in-
censo... 

 
Anim: Que a sabedoria de Deus ilumine 
nossas opções, fortaleça nossa cami-
nhada de irmãos na fé e nos dê a cora-
gem de carregar a cruz, como seu Filho 
a carregou, fiel e obediente até as últi-
mas consequências. 
 
Canto 
Fala Senhor. Fala da vida. 
Só tu tens palavras eternas 
Queremos ouvir. 
 
Canto para entrada do Livro da Pala-
vra - Lecionário 
(Este canto é usado quando entra só o 
Lecionário, porque a comunidade não 
tem o Evangeliário) 
 
(Pe. Zezinho) 
Refrão  
É como a chuva que lava, 
É como o fogo que arrasa, 
Tua palavra é assim, 
Não passa por mim, sem deixar um 
sinal (bis) 
 
1. Tenho medo de não responder, 
De fingir que não escutei, 
Tenho medo de ouvir teu chamado, 
Virar do outro lado 
E fingir que não sei. 
 
2. Tenho medo de não responder 
E não ver teu amor passar,  
Tenho medo de estar distraído, 
Magoado e ferido,  
E então me fechar. 
 



3. Tenho medo de estar a gritar, 
E negar-te meu coração. 
Tenho medo do Cristo que passa 
E oferece uma graça,  
Eu lhe digo que não.  
 
1ª Leitura: Sb 9, 13-19 
 
Salmo Responsorial: Sl 89 
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para 
nós. 
 
2ª Leitura: Fm 9b-10.12-17 
 
Entrada do Evangeliário 
• O Evangeliário é colocado sobre o 

altar. 
 

• Quando se usa o Evangeliário: vai 
até o altar, faz a reverência e as ora-
ções, como estão no missal, leva-o 
até o ambão, onde se faz a procla-
mação. Depois de beijar o Livro, 
leva-o até o lugar preparado.  

 
Presid: Motiva a Entrada do Evangeliá-
rio. 
 
Canto  
É como a chuva que lava, 
É como o fogo que arrasa 
Tua Palavra é assim  
Não passa por mim 
Sem deixar um sinal. 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
Fazei brilhar o vosso semblante ao 
vosso servo  
e ensinai-me vossas leis e mandamen-
tos! 
 
Evangelho: Lc 14, 25-33 
(Após a proclamação o Evangeliário 
(Lecionário) é colocado num lugar de 
destaque) 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Oremos ao Pai, que nos con-
vida ao seguimento do seu Filho Jesus 

e ilumina nossas vidas com a sabedoria 
do Evangelho. 
 
1. Senhor, queremos pedir pela Santa 
Igreja Católica e por todos os seus fi-
lhos, pelos que procuram o Cristo nou-
tras comunidades religiosas e por todas 
as pessoas sinceras que ainda não O 
conhecem. 
 
Todos: Senhor, aumentai a nossa fé. 
 
2. Senhor, queremos pedir pelos gover-
nantes que estão preocupados com a 
justiça, pelos que se consagram à inves-
tigação da verdade e pelos que têm de 
fazer escolhas decisivas. 
 
3. Senhor, queremos pedir pelos que vi-
vem sobrecarregados de trabalho, pelos 
que procuram um amigo que os acolha 
e pelos casais que estão em dificulda-
des. 
 
4. Senhor, queremos pedir pelos que, 
entre nós, estão tristes, por nós próprios 
e pelas nossas famílias e pelos que 
mais precisam de nossa oração. 
 
(Outras intenções)  
 
Presid: Senhor, iluminai-nos com vossa 
luz, para que possamos andar nos teus 
caminhos e ter tua sabedoria em nós. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas 
Anim: Toda longa caminhada supõe 
que haja alimento para que consigamos 
chegar à meta. Na Eucaristia temos o 
alimento, que nos sustenta nesta cami-
nhada de fé rumo à Casa do Pai. 
 
Canto 
(Pe. Zezinho) 
1. Se meu irmão estende a mão 
E pede um pouco do meu pão, 
E eu não respondo, ou digo não,  
Errei de rumo e direção. 
Nesta mesa de perdão  
O pão e o vinho elevarei 
E, pensando em meu irmão,  
o meu Senhor receberei. 



 
Refrão 
Quero ver, no meu irmão 
A imagem dele, 
Meu irmão que até nem tem  
O necessário pra ter paz. 
Quero ser pro meu irmão 
A resposta dele, 
Eu que vivo mais feliz,  
E às vezes tenho até demais. 
 
2. O Corpo e Sangue do Senhor,  
O corpo e sangue de um irmão; 
O mesmo Pai e o mesmo amor,  
O mesmo rumo e direção. 
Nesta mesa do Senhor,  
Sou responsável pela paz 
De quem no riso e na dor 
Comigo vai buscar o Pai. 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira pi-
edade,  
concedei-nos por esta oferenda  
render-vos a devida homenagem,  
e fazei que nossa participação na Euca-
ristia  
reforce entre nós os laços da amizade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias II – VI B 
(Missal, p. 848) 
 
IV. RITO DE COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(Hinário Litúrgico) 
 
Refrão: (Lc 14,27) 
Quem não toma a sua cruz  
E não vem atrás de mim,  
Nunca ele poderá ser meu discípulo,  
Não pode seguir-me assim! 
 
SALMO 31/30 
1. Ponho em Deus minha esperança,  
Que eu não fique envergonhado. 
Já que é justo, me defende:  
Sei que vou ser libertado.  

Vem ouvir a minha voz,  
Eu estou angustiado. 
 
2. Vem, me mostra a tua face  
A brilhar de compaixão.  
Tua bondade é sem tamanho,  
Tens um grande coração.  
Os que em ti procuram abrigo,  
Os que buscam, encontrarão. 
 
3. Confiando em tua face,  
Vão vencer os intrigantes.  
Recebidos em tua tenda,  
Proteção terão constante.  
Sê bendito, meu Senhor, 
Sê bendito em todo o instante! 
 
4. Eu dizia na aflição:  
“Deus não quer saber de mim”.  
Vejo, agora, que me ouviu  
Quando eu reclamava assim.  
Santos todos, amém, louvem  
O Senhor até o fim! 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fi-
éis  
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. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção Final 
Presid: Deus os abençoe e os faça dis-
cípulos de seu Filho Jesus Cristo, para 
que, caminhando nas estradas do 
mundo, possa viver o Evangelho em to-
dos os momentos de suas vidas. Por 
Cristo nosso Senhor. 
 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos) 
 
Canto Final 



(Pe. José Cândido da Silva) 
Refrão 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus Ir-
mão. 
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 cari-
dade. 

 
2. Os profetas sempre mostram a ver-
dade do Senhor. 
Precisamos ser profetas, para o mundo 
ser melhor. 

3. Nossa fé se fundamenta na palavra 
dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas transmi-
tiam essa fé. 

 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; venha 
nos iluminar. 
A Palavra que nos salva nós queremos 
conservar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 24º DOMINGO 

TEMPO COMUM 



(11/09/22) 
 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante  
(Pe. Josmar Braga) 
Eu te louvarei, Senhor, 
De todo o meu coração. (bis) 
Co’os irmãos reunidos, 
a ti cantarei louvores. (bis) 
 
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus, 
veremos que o ato de perdoar deve 
sempre acompanhar a vida do ser hu-
mano. Em nossas vidas, nem sempre as 
coisas acontecem como gostaríamos 
que fossem, por isso, precisamos viven-
ciar o perdão, que nos oferece a graça 
da condição de uma vida nova em 
Cristo. No momento em que perdoa-
mos, e somos perdoados, damos condi-
ções a uma vida nova, tanto em relação 
ao próximo quanto a nós mesmos. Esse 
gesto é o mínimo que Deus espera de 
nós. 
 
Canto de Abertura 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus ir-
mão. 
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. 
 
2. Os profetas sempre mostram  
A vontade do Senhor.  
Precisamos ser profetas, 
Para o mundo ser melhor. 
 
3. Nossa fé se fundamenta  
Na palavra dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas     
Transmitiram esta fé. 
 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; 
Vinde nos iluminar.  
A Palavra que nos salva 
Nós queremos conservar. 
 
Antífona de Entrada 

Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo 
e do vosso povo eleito: 
dai a paz àqueles que esperam em vós, 
para que os vossos profetas sejam ver-
dadeiros. 
 
Saudação do presidente 
(Na alegria de sermos perdoados por 
Deus) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Para que a graça de Deus fruti-
fique em nossos corações, peçamos o 
perdão de nossos pecados. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, que sois a plenitude da 
graça e da verdade, tende piedade de 
nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós! 
 
Anim: Cristo, que oferecestes sua vida 
em resgate da vida de muitos, tende pi-
edade de nós. 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós! 
 
Anim: Senhor, que sois a vida que re-
nova o mundo, tende piedade de nós 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós! 
 
Presid: Deus todo-poderoso, que busca 
incansavelmente todos aqueles que es-
tão longe de seu abraço, tenha compai-
xão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Repartido entre lado 1 e 2) 
 
Presid: Glória a Deus nas alturas, 
1- e paz na terra aos homens por Ele 
amados. 
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 
1- nós vos louvamos, 
2- nós vos bendizemos, 
1- nós vos adoramos, 
2- nós vos glorificamos, 



1- nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 
1- Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. 
1- Só vós sois o Santo, 
2- só vós o Senhor. 
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
2- com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. 
T- Amém. 
 
Oração do dia 
Anim: Peçamos a Deus que possa co-
locar seu olhar misericordioso sobre 
cada um de nós. 
 
Presid: Ó Deus, criador de todas as coi-
sas,  
volvei para nós o vosso olhar  
e, para sentirmos em nós a ação do 
vosso amor,  
fazei que vos sirvamos de todo coração.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Cristo nos revelou um Deus 
como desejamos. Um Deus que é amor 
e misericórdia. 
 
Canto 
Fala Senhor. Fala da vida. 
Só tu tens palavras eternas 
Queremos ouvir. 
 
1ª Leitura: Ex 32, 7-11.13-14 
 
Salmo Responsorial: Sl 50 
Vou agora levantar-me, volto à casa 
do meu pai. 
 
2ª Leitura: 1 Tm 1, 12-17 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
O Senhor reconciliou o mundo em 
Cristo, 
confiando-nos sua Palavra, 
a Palavra da reconciliação, 
a Palavra que hoje, aqui, nos salva! 
 
Evangelho: Lc 15, 1-32 ou 15, 1-10 
 
Homilia  
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Louvemos nosso Deus, que nos 
liberta de todas as escravidões e, em 
sua misericórdia, nos convida a sentar-
se em sua mesa, para nos alimentar 
com vida plena. 
 
1. Ó Pai, que a Igreja seja sinal do teu 
amor e conduza as pessoas à misericór-
dia. Peçamos: 
 
Todos: Pai, lembrai-vos de nós em 
teu infinito amor. 
 
2. Ó Pai, que os nossos governantes te-
nham sabedoria e discernimento, para 
que encontrem soluções justas e efica-
zes para os problemas de nosso povo. 
Peçamos: 
 
3. Ó Pai, que nossas pastorais assu-
mam cada vez mais a missão do teu Fi-
lho Jesus. Peçamos: 
 
4. Ó Pai, que as novas gerações reflitam 
e combatam os hábitos de corrupção. 
Peçamos: 
 
5. Ó Pai, que nossa comunidade viva 
em fraternidade, perdoando-se uns aos 
outros. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, Pai de misericórdia, 
acolhei com bondade os nossos pedi-
dos e conservai-nos unidos em vosso 
amor.  Por Cristo, nosso Senhor. 
 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARISTICA 



Preparação dos dons 
Anim: Juntamente com o pão e o vinho 
apresentamos nosso arrependimento e 
a humildade de voltar à casa do Pai. 
 
Canto 
(Pe. Zezinho) 
1. Se meu irmão estende a mão 
E pede um pouco do meu pão, 
E eu não respondo, ou digo não,  
Errei de rumo e direção. 
Nesta mesa de perdão  
O pão e o vinho elevarei 
E, pensando em meu irmão,  
o meu Senhor receberei. 
 
Refrão 
Quero ver, no meu irmão 
A imagem dele, 
Meu irmão que até nem tem  
O necessário pra ter paz. 
Quero ser pro meu irmão 
A resposta dele, 
Eu que vivo mais feliz,  
E às vezes tenho até demais. 
 
2. O Corpo e Sangue do Senhor,  
O corpo e sangue de um irmão; 
O mesmo Pai e o mesmo amor,  
O mesmo rumo e direção. 
Nesta mesa do Senhor,  
Sou responsável pela paz 
De quem no riso e na dor 
Comigo vai buscar o Pai. 
 
Oração sobre as oferendas 
Sede propício, ó Deus, às nossas súpli-
cas,  
e acolhei com bondade  
as oferendas dos vossos servos e ser-
vas,  
para que aproveite à salvação de todos  
o que cada um trouxe em vossa honra.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
 
Todos: Amém 
 
Oração eucarística sobre a reconcili-
ação III – VI - C 
(Missal, p., 854) 
 
IV. RITO DE COMUNHÃO   
Pai nosso 
 
Fração do pão 

 
Comunhão 
Canto  
1. Muito alegre, eu te pedi o que era 
meu. 
Partir! Um sonho tão normal. 
Dissipei meus bens, o coração também. 
No fim, meu mundo era irreal. 
 
Refrão 
Confiei no teu amor e voltei. 
Sim, aqui é meu lugar! 
Eu gastei teus bens, ó Pai,  
E te dou este pranto em minhas 
mãos. 
 
2. Mil amigos conheci: disseram adeus. 
Caiu a solidão em mim. 
Um patrão cruel levou-me a refletir: 
Meu pai não trata um servo assim! 
 
3. Nem deixaste-me falar da ingratidão: 
Morreu, no abraço, o mal que eu fiz. 
Festa, roupa nova, o anel, sandálias aos 
pés; 
Voltei à vida, sou feliz!  
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia  
penetre todo o nosso ser  
para que não sejamos movidos por nos-
sos impulsos,  
mas pela graça do vosso sacramento.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Senhor, nosso Deus, enriquecei 
teus filhos e filhas com os tesouros da 
tua misericórdia. 
 
Todos: Amém  
 
Presid: Concedei ao teu povo a paz e a 
segurança para que todos possamos vi-
ver no respeito mútuo. 
 
Todos: Amém 



 
Presid: E assim, dedicando-nos a cons-
truir a civilização do amor, onde os po-
bres são respeitados e acolhidos, pos-
samos fazer de nossas vidas uma ação 
de graças em teu Nome. 
 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos) 
 
Canto Final 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Refrão 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus Ir-
mão. 
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 cari-
dade. 

 
2. Os profetas sempre mostram a ver-
dade do Senhor. 
Precisamos ser profetas, para o mundo 
ser melhor. 

3. Nossa fé se fundamenta na palavra 
dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas transmi-
tiam essa fé. 

 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; venha 
nos iluminar. 
A Palavra que nos salva nós queremos 
conservar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 25º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(18/09/22) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante  
(Pe. Josmar Braga) 
Eu te louvarei, Senhor, 



De todo o meu coração. (bis) 
Co’os irmãos reunidos, 
a ti cantarei louvores. (bis) 
 
Anim: Nesta páscoa semanal, o Senhor 
nos convida a uma reflexão sobre o uso 
correto dos bens materiais, e a sermos 
homens e mulheres novos, construtores 
do Reino, promotores da justiça, que 
gera a partilha em benefício comum. So-
mos chamados a servi-Lo de todo o co-
ração com os talentos que Ele mesmo 
nos deu, e a usar com sabedoria os 
bens materiais para que possamos ad-
quirir um tesouro no céu. 
 
Canto de Abertura 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus ir-
mão. 
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. 
 
2. Os profetas sempre mostram  
A vontade do Senhor.  
Precisamos ser profetas, 
Para o mundo ser melhor. 
 
3. Nossa fé se fundamenta  
Na palavra dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas     
Transmitiram esta fé. 
 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; 
Vinde nos iluminar.  
A Palavra que nos salva 
Nós queremos conservar. 
 
Antífona de Entrada 
Eu sou a salvação do povo, diz o Se-
nhor. 
Se clamar por mim em qualquer prova-
ção 
eu ouvirei e serei seu Deus para sem-
pre. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e fraterna) 
 

Ato Penitencial 
Presid: Diante de Deus, reconheçamos 
que nosso sistema econômico margina-
liza e desrespeita a vida humana. Por 
isso peçamos a graça do perdão e da 
conversão. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, pelas vezes que ampa-
ramos nossas esperanças em bens ma-
teriais, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Anim: Cristo, pelas vezes que nos des-
viamos do teu caminho, tende piedade 
de nós. 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, pelas vezes que não O 
buscamos, sabendo que Vós sois o 
nosso bem, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Deus todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Repartido entre homens e mulheres) 
 
Presid: Glória a Deus nas alturas, 
1- e paz na terra aos homens por Ele 
amados. 
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 
1- nós vos louvamos, 
2- nós vos bendizemos, 
1- nós vos adoramos, 
2- nós vos glorificamos, 
1- nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 



1- Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. 
1- Só vós sois o Santo, 
2- só vós o Senhor. 
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
2- com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. 
T- Amém. 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos para que Deus nos li-
vre de toda a tentação da riqueza. 
 
Presid: Ó Pai, que resumistes toda a lei  
no amor a Deus e ao próximo,  
fazei que, observando o vosso manda-
mento,  
consigamos chegar um dia à vida 
eterna.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Estamos diante de duas rique-
zas: os bens materiais e a proposta do 
Reino de Deus. Qual das duas nos atrai 
mais? 
 
Canto: 
Fala Senhor. Fala da vida. 
Só tu tens palavras eternas 
Queremos ouvir. 
 
1ª Leitura:  Am 8, 4-7 
 
Salmo Responsorial: Sl 112 
Louvai o Senhor, que eleva os po-
bres! 
 
2ª Leitura: 1Tm. 2, 1-8 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, 
por amor;  
para que sua pobreza nos, assim, enri-
quecesse. 
 
Evangelho: Lc 16, 1-13 
 

(Após a proclamação o Evangeliário 
(Lecionário) é colocado num lugar de 
destaque) 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Adorado e bendito seja nosso 
Deus, que ouve nossas preces e nos 
conduz nos caminhos da vida e ao en-
contro do outro como irmãos e irmãs. A 
Ele elevemos nossas súplicas confian-
tes. 
 
1. Senhor, que o Papa, Bispos, Padres 
e Diáconos, sejam sempre sinais do teu 
amor, servindo de exemplo a todo o seu 
povo. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, ensina-nos a admi-
nistrar teu Reino. 
 
2. Senhor, que os governantes usem, 
com sabedoria, os bens a eles confia-
dos, buscando sempre socorrer os mais 
necessitados. Peçamos: 
 
3. Senhor, que estejamos sempre vigi-
lantes, na oração e na caridade, para 
que posamos merecer as riquezas do 
céu. Peçamos: 
 
4. Senhor, que nossa comunidade 
possa ser sempre acolhedora, colo-
cando os bens a serviço de todos. Pe-
çamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Concedei-nos, Senhor, a fir-
meza de fazer com que os bens materi-
ais não sejam causa de discórdia, mas 
de maior solidariedade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dons 
Anim: Jesus se faz alimento no pão e 
no vinho que agora trazemos para o al-
tar. Peçamos a Deus que esta Eucaristia 
nos ajude a partilhar nosso amor e 



nossos bens com os irmãos e irmãs da 
comunidade. 
 
Canto  
(Pe. Zezinho) 
1. Se meu irmão estende a mão 
E pede um pouco do meu pão, 
E eu não respondo, ou digo não,  
Errei de rumo e direção. 
Nesta mesa de perdão  
O pão e o vinho elevarei 
E, pensando em meu irmão,  
o meu Senhor receberei. 
 
Refrão 
Quero ver, no meu irmão 
A imagem dele, 
Meu irmão que até nem tem  
O necessário pra ter paz. 
Quero ser pro meu irmão 
A resposta dele, 
Eu que vivo mais feliz,  
E às vezes tenho até demais. 
 
2. O Corpo e Sangue do Senhor,  
O corpo e sangue de um irmão; 
O mesmo Pai e o mesmo amor,  
O mesmo rumo e direção. 
Nesta mesa do Senhor,  
Sou responsável pela paz 
De quem no riso e na dor 
Comigo vai buscar o Pai. 
 
Oração sobre os dons 
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos,  
as oferendas do vosso povo,  
para que possamos conseguir por este 
sacramento  
o que proclamamos pela fé,  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias IV – VI – D  
(Missal., p., 860) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
Refrão 

Jesus Cristo anunciava por primeiro 
Um novo reino de justiça e seus va-
lores (Mt 4,17). 
"Vós não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro. 
E muito menos agradar a dois se-
nhores". (Mt 6,24). 

1. Voz de um profeta contra o ídolo e a 
cobiça: 
"Endireitai hoje os caminhos do Se-
nhor!" (Mt 3,3). 
Produzi frutos de partilha e de justiça! 
(Lc 3,8.11). 
Chegou o Reino: convertei-vos ao 
amor! (Mt 3,2). 

2. Não é a riqueza nem o lucro sem 
medida, 
Que geram paz e laços de fraternidade; 
(Lc 16,19-31), 
Mas todo o gesto de partilha em nossa 
vida (Mc 12,42-44), 
Que faz a fé se transformar em cari-
dade. (Gl 5,6). 

3. No Evangelho encontrareis a luz di-
vina, 
Não no supérfluo, na ganância e na 
ambição. 
Ide e vivei a boa-nova que ilumina (Mt 
7,21), 
E a palavra da fraterna comunhão (Mt 
18,20). 

Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, auxiliai sempre  
os que alimentais com vosso sacra-
mento  
para que possamos colher os frutos da 
redenção  
na liturgia e na vida.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Que Deus derrame suas bên-
çãos e faça de cada um de vocês 



vigilantes, hábeis na prática do bem e os 
abençoe hoje e sempre. 
 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos) 
 
Canto final 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Refrão 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus Ir-
mão. 
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 cari-
dade. 

 
2. Os profetas sempre mostram a ver-
dade do Senhor. 
Precisamos ser profetas, para o mundo 
ser melhor. 

3. Nossa fé se fundamenta na palavra 
dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas transmi-
tiam essa fé. 

 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; venha 
nos iluminar. 
A Palavra que nos salva nós queremos 
conservar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 26º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
DIA DA BÍBLIA 

(25/09/22) 
 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 



(Pe. Josmar Braga) 
Eu te louvarei, Senhor, 
De todo o meu coração. (bis) 
Co’os irmãos reunidos, 
a ti cantarei louvores. (bis) 
 
Anim: A páscoa semanal de Jesus nos 
fala da parábola do rico e do Lázaro. 
Hoje, haveria muitos lugares onde pode-
ríamos encontrar esse desamparado 
Lázaro: ele está doente sem hospital, 
desempregado, é mendigo na rua, mora 
em cortiços, alagados, favelas, é mi-
grante sem destino, operário de salário 
mínimo, criança fora da escola, mãe sol-
teira sem amparo, idoso que ninguém 
quer... 
Neste “Dia da Bíblia”, o Senhor quer 
abrir nossos ouvidos e nosso coração 
para acolher a “Palavra VIVA e eficaz” 
que brota da situação sofrida dos empo-
brecidos, nos desperta da alienação e 
da indiferença e nos indica a solidarie-
dade como verdadeiro caminho da sal-
vação. 
 
Canto de Acolhida 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus ir-
mão. 
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. 
 
2. Os profetas sempre mostram  
A vontade do Senhor.  
Precisamos ser profetas, 
Para o mundo ser melhor. 
 
3. Nossa fé se fundamenta  
Na palavra dos Apóstolos.  
João, Mateus, Marcos e Lucas     
Transmitiram esta fé. 
 
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; 
Vinde nos iluminar.  
A Palavra que nos salva 
Nós queremos conservar. 
 
Antífona de Entrada 

Senhor, tudo o que fizestes conosco, 
com razão o fizestes, pois pecamos con-
tra vós 
e não obedecemos aos vossos manda-
mentos. 
Mas honrai o vosso nome, 
tratando-nos segundo vossa misericór-
dia. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Ninguém precisa voltar dos 
mortos para nos falar do Reino de Deus. 
Lázaro está aqui, no meio de nós, na fi-
gura de todos os indigentes e excluídos. 
Somos capazes de vê-lo? 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, que sois amor e bon-
dade, tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Cristo, que sois o exemplo de 
solidariedade e compaixão, tende pie-
dade de nós.  
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Presid: Senhor, que estais sempre ao 
lado do pobre e oprimido, tende piedade 
de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Deus todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós, pois quando não nos 
comovemos com o sofrimento dos po-
bres, ficamos em falta contigo, perdoa 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Todos juntos) 
 
Presid: Glória a Deus nas alturas, 
1- e paz na terra aos homens por Ele 
amados. 
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 



1- nós vos louvamos, 
2- nós vos bendizemos, 
1- nós vos adoramos, 
2- nós vos glorificamos, 
1- nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. 
2- Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 
1- Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. 
1- Só vós sois o Santo, 
2- só vós o Senhor. 
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
2- com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. 
T- Amém. 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos para que possamos 
sempre estar atentos ao sofrimento dos 
irmãos e irmãs e de um modo especial 
por todos nossos dizimistas. 
 
Presid: Ó Deus, que mostrais vosso po-
der  
sobretudo no perdão e na misericórdia,  
derramai sempre em nós a vossa graça,  
para que, caminhando ao encontro das 
vossas promessas,  
alcancemos os bens que nos reservais.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus nos convida a 
socorrer os necessitados na medida das 
nossas posses. 
 
Canto: 
Fala Senhor. Fala da vida. 
Só tu tens palavras eternas 
Queremos ouvir. 
 
1ª Leitura: Am 6, 1a.4-7   
 
Salmo Responsorial: Sl 145 

Bendize, minha alma, e louva ao Se-
nhor! 
 
2ª Leitura: 1Tm 6, 11-16 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, 
por amor;  
para que sua pobreza nos, assim, enri-
quecesse. 
 
Evangelho: Lc 16, 19-31 
 
(Após a proclamação o Evangeliário 
(Lecionário) é colocado num lugar de 
destaque) 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Irmãos e irmãs, neste dia da Bí-
blia, em que o Senhor pede nossa soli-
dariedade com aqueles que mais so-
frem, façamos nossos pedidos. 
 
1. Senhor, neste dia da Bíblia, ajude a 
tua Igreja a estar sempre disponível a 
acolher os mais necessitados. Peça-
mos: 
 
Todos: Senhor, rico em misericórdia, 
atendei-nos. 
 
2. Senhor, neste dia da Bíblia, desperte 
os nossos governantes, para que pos-
sam conhecer a tua vontade e se com-
prometam com políticas em favor do 
povo oprimido. Peçamos: 
  
3. Senhor, neste dia da Bíblia, ajude a 
todos nós reunidos, a não nos apegar-
mos demasiadamente à riqueza, a 
ponto de nos tornarmos insensíveis ao 
irmão que está ao nosso lado. Peçamos: 
 
4. Senhor, neste dia da Bíblia, nos faça 
aprender que a presença dos pobres 
nos evangeliza e nos desperta da alie-
nação e da indiferença. Peçamos: 
 



5. Senhor, neste dia da Bíblia, ajude os 
nossos dizimistas a fazerem suas ofer-
tas com alegria. Peçamos:  
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, que nos faz conhecer a 
tua vontade através da Bíblia, acolhe 
com carinho a nossa prece. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Diante da insensibilidade hu-
mana, percebemos a grandiosidade da 
misericórdia de Deus em favor da digni-
dade da pessoa humana. Que possa-
mos abrir nossa mente e nosso coração 
para nos assemelharmos cada vez mais 
a Deus. Apresentamos ao Pai, este 
compromisso, junto com o pão e o vi-
nho. 
 
Canto  
(Pe. Zezinho) 
1. Se meu irmão estende a mão 
E pede um pouco do meu pã, 
E eu não respondo, ou digo não,  
Errei de rumo e direção. 
Nesta mesa de perdão  
O pão e o vinho elevarei 
E, pensando em meu irmão,  
o meu Senhor receberei. 
 
Refrão 
Quero ver, no meu irmão 
A imagem dele, 
Meu irmão que até nem tem  
O necessário pra ter paz. 
Quero ser pro meu irmão 
A resposta dele, 
Eu que vivo mais feliz,  
E às vezes tenho até demais. 
 
2. O Corpo e Sangue do Senhor,  
O corpo e sangue de um irmão; 
O mesmo Pai e o mesmo amor,  
O mesmo rumo e direção. 
Nesta mesa do Senhor,  
Sou responsável pela paz 
De quem no riso e na dor 
Comigo vai buscar o Pai. 
 

Oração sobre as oferendas 
Ó Deus de misericórdia,  
que esta oferenda vos seja agradável  
e possa abrir para nós  
a fonte de toda bênção.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística V  
(Missal, p., 495)  
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(L: Eurivaldo Silva Ferreira/ M: Daniel C. Nico-
lini) 
1. Que mistério de vida é este, 
Que assume o humano sofrer? 
Que impõe suas mãos sobre o mundo, 
Para o mundo poder nele crer? 
Que mistério de vida é este, 
Que se torna pastor do rebanho? 
Quem o segue não anda sozinho: 
Mostra a todos amor sem tamanho? 
 
Refrão 
Vós que estais aflitos,  
Vinde a mim, vou socorrer, 
Eis que escuto o grito,  
E vou logo atender. 
Eu sou o mistério, 
Sou mais vida feito pão, 
Sou o próprio Cristo Jesus, 
Nesta comunhão. 
 
2. Que mistério de vida é este, 
Que expulsa o mal e a dor? 
Que tem pena do povo que sofre, 
E acolhe a todos co'amor? 
Que mistério de vida é este, 
Que se dá em martírio total? 
Que carrega em seus ombros o peso, 
Pra curar-nos de todo o mal? 
 
3. Que mistério de vida é este, 
Que revela amor aos pequenos, 
Que afasta de nós todo o medo, 
De crescer em tão fértil terreno? 
Que mistério de vida é este, 
Que ensina a lei do Senhor? 
Que revela num só mandamento, 



A alegria da vida no amor? 
 
4. Que mistério de vida é este, 
Que nos faz enxergar sua luz? 
Que nos mostra qual é o caminho, 
Que à casa do Pai nos conduz? 
Que mistério de vida é este,  
Que nos faz exultar de alegria? 
Ó Mistério, que dom tão profundo, 
É Jesus feito Eucaristia. 
 
Momento de interiorização 
Saída do Evangeliário 
Presid: Com esta Celebração do Dia 
Nacional da Bíblia estamos encerrando 
o mês da Bíblia. A Palavra de Deus tem 
que fazer parte sempre de nossas vidas. 
Deve nos fortalecer nos momentos de 
fraqueza e continuar sendo nossa luz 
nos tempos de alegria. 
Para nos comprometer mais com esta 
Palavra iremos sair com ela para signifi-
car que esta Palavra de Deus sempre irá 
fazer parte de nossa vida cotidiana. 
 
Saída do Livro da Palavra 
(O Livro que estiver em destaque - Leci-
onário, onde não há Evangeliário; ou o 
Evangeliário onde há, poderá sair sole-
nemente; com velas, incenso, flores..., 
pelo corredor central) 
 
Canto 
(José Acácio Santana) 
Ide por todo o universo meu reino anun-
ciar, 
Dizei a todos os povos que eu vim pra 
salvar. 
Quero que todos conheçam a luz da ver-
dade, 
Possam trilhar os caminhos da felici-
dade. 
 
Refrão 
Ide anunciar minha paz, 
Ide sem olhar para trás! 
Estarei convosco e serei vossa luz na 
missão! 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaris-
tia  
renove a nossa vida  
para que, participando da paixão de 
Cristo neste mistério,  

e anunciando a sua morte,  
sejamos herdeiros da sua glória.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Deus todo-poderoso, os aben-
çoe com sua bondade e infunda em vo-
cês a sabedoria da salvação que está 
presente no Livro Sagrado da Bíblia. 
 
Todos: Amém 
 
Presid: Sempre os alimente com os en-
sinamentos da fé, contidos na Bíblia Sa-
grada, e os faça perseverar nas boas 
obras que valoriza a pessoa humana. 
 
Todos: Amém 
 
Presid: Oriente para Ele os seus pas-
sos, e os mostre o caminho da caridade 
e da paz, através da sensibilidade fra-
terna. 
 
Todos: Amém 
 
Presid: (Abençoa e despede a todos) 
 
Canto final 
(Pe. José Cândido da Silva) 
Refrão 
Toda Bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus Ir-
mão. 
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 cari-
dade. 
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