COR LITÚRGICA: VERDE

ANO XX - 30/08/2020 - Nº 1145- ANO LITÚRGICO A

22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A):
Neste domingo a
liturgia nos convida a termos acesso à
vida verdadeira em Deus por Cristo. A
vida e a missão de Jesus são testemunhos do amor e da solidariedade. Ele se
doa para a salvação do mundo. A cruz é
o caminho proposto para todos aqueles
que desejam seguir o Mestre como
síntese de seu ministério itinerante e
libertador. Neste Dia Nacional do Catequista rezaremos por estes irmãos e
irmãs que assumem esta bonita vocação
de evangelizar. Eles proporcionam por
suas palavras, gestos, criatividades e
testemunhos o encontro com o Senhor
Ressuscitado que passou pela cruz e
assumem o desafio de colaborar na arte
de promover a paixão pela pessoa de
Jesus e do seu Evangelho.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
Refrão: Senhor se Tu me chamas, eu
quero te ouvir. /Se queres que eu te
siga, respondo: eis-me aqui.
1. Profetas te ouviram e seguiram tua
voz;/ andaram mundo afora e pregaram
sem temor. / Seus passos Tu firmaste
sustentando seu vigor. /Profeta Tu me
chamas: vê Senhor, aqui estou.
2. Nos passos de teu Filho, toda a Igreja
também vai/ seguindo teu chamado de
ser santa qual Jesus. / Apóstolos e mártires se deram sem medir. /Apóstolo me
chamas: vê, Senhor, aqui estou.
3. Os séculos passaram, não passou,
porém, tua voz, /que chama ainda hoje,
que convida a te seguir. /Há homens e
mulheres que te amam mais que a si, /e
dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as

nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Arrependidos, cantemos:
Silêncio Orante.

1. Senhor, tende piedade dos corações
arrependidos.
Refrão: tende piedade de nós, tende
piedade de nós! (bis)
2.Jesus, tende piedade dos pecadores,
tão humilhados!
3. Senhor, tende piedade intercedendo
por nós ao Pai
PR.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na
terra a seus amados! / A vós louvam, Rei
Celeste, / os que foram libertados.
Refrão: Glória a Deus, lá nos céus, / e
paz aos seus. Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos glória ao
vosso nome, / vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito
do Pai, / Vós, de Deus Cordeiro Santo, /
nossas culpas perdoai! /
4.Vós que estais junto do Pai/ como
nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o Espírito Divino, /
de Deus Pai no esplendor.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Deus do universo, fonte de todo
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 Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Jr 20, 7-9)
Leitor(a): Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.
7
Seduziste-me, Senhor, e deixei-me
seduzir; foste mais forte, tiveste mais
poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia
inteiro, todos zombam de mim. 8Todas as
vezes que falo, levanto a voz, clamando
contra a maldade e invocando calamidades; a palavra do Senhor tornou-se para
mim fonte de vergonha e de chacota o
dia inteiro. 9Disse comigo: "Não quero
mais lembrar-me disso nem falar mais
em nome dele". Senti, então, dentro de
mim um fogo ardente a penetrar-me o
corpo todo: desfaleci, sem forças para
suportar. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 62)
Refrão: A minh'alma tem sede de vós /
Como a terra sedenta, ó meu Deus!
SALMISTA: Sois vós, ó Senhor, o meu
Deus! / Desde a aurora ansioso vos
busco! / A minh'alma tem sede de vós,
/Minha carne também vos deseja / Como
a terra sedenta e sem água!
SALMISTA: Venho, assim, contemplarvos no templo, / Para ver vossa glória e
poder. / Vosso amor vale mais do que a
vida: / E por isso meus lábios vos louvam.
SALMISTA: Quero, pois, vos louvar pela
vida / E elevar para vós minhas mãos! A
minh'alma será saciada / Como em
grande banquete de festa;/ Cantará a
alegria em meus lábios, / Ao cantar para
vós meu louvor!
SALMISTA: / Para mim fostes sempre um
socorro; / De vossas asas à sombra eu
exulto! / Minha alma se agarra em vós; /
Com poder vossa mão me sustenta.
8. 2ª LEITURA (Rm 12, 1-2)
Leitor(A): Leitura da Carta de São
Paulo aos Romanos.

1

Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: este é
o vosso culto espiritual. 2Não vos conformeis com o mundo, mas transformaivos, renovando vossa maneira de pensar
e de julgar, para que possais distinguir o
que é da vontade de Deus, isto é, o que é
bom, o que lhe agrada, o que é perfeito.
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (Bis)
1. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo / Nos
dê do saber o espírito, / Conheçamos,
assim, a esperança / à qual nos chamou,
como herança!
10. EVANGELHO (Mt 16, 21-27)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: Naquele tempo, 21Jesus começou a
mostrar a seus discípulos que devia ir a
Jerusalém e sofrer muito da parte dos
anciãos, dos sumos sacerdotes e dos
mestres da Lei, e que devia ser morto e
ressuscitar no terceiro dia. 22Então Pedro
tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: "Deus não permita tal
coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!" 23Jesus, porém, voltou-se para Pedro
e disse: "Vai para longe, satanás! Tu és
para mim uma pedra de tropeço, porque
não pensas as coisas de Deus, mas sim as
coisas dos homens!" 24Então Jesus disse
aos discípulos: "Se alguém quer me
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua
cruz e me siga. 25Pois, quem quiser salvar
a sua vida vai perdê-la; e quem perder a
sua vida por causa de mim vai encontrála. 26De fato, que adianta ao homem
ganhar o mundo inteiro, mas perder a
sua vida? O que poderá alguém dar em
troca de sua vida? 27Porque o Filho do
Homem virá na glória do seu Pai, com os
seus anjos, e então retribuirá a cada um
de acordo com a sua conduta". Palavra da
Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugere-se que a equipe de liturgia formule
preces que expressem a vida da comunidade.

PR.: Deus, Pai todo-poderoso, amastes
tanto o mundo que nos enviastes o
Cristo, vosso Filho bem-amado; atendei
as orações, que em seu nome, vos dirigimos com fé. Irmãos e irmãs, rezemos:
AS.: Senhor, escutai a nossa prece!
1. Pela Santa Igreja: para que Deus a
proteja, livre da sombra da morte e
sustente sempre no caminho da luz,
rezemos.
2. Por todos os povos do mundo: para
que possam reconhecer a bondade de
Deus refletida em toda obra da criação e
alcancem dele a concórdia e a paz, rezemos.
3. Por todos os que padecem dificuldades: para que, confortados e tornados
participantes da paixão de Cristo por
seus sofrimentos, sintam-se continuamente consolados pelos irmãos e irmãs,
rezemos.
4. Pelos catequistas e evangelizadores:
para que o Senhor os cumule de saúde,
paz, sabedoria e coragem para enfrentarem os desafios da evangelização, rezemos.
PR.: Concedei, Pai todo-poderoso, que
saibamos seguir Jesus no caminho da
cruz, para sermos seus companheiros na
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha
ANIMADOR(A): Apresentemos ao
Senhor a vida de todos os vocacionados
na Igreja. Que sejam sempre disponíveis
para o testemunho do Reino. Que as
ofertas e dízimo que também partilhamos simbolizem a disponibilidade de
todos no serviço de evangelização.
Quem disse que não somos nada e
que não temos nada para oferecer?
Repare nossas mãos abertas trazendo
as ofertas do nosso viver (bis)
A fé do homem missionário em franco
itinerário de libertação, / Abrindo as portas
de teu Reino a todos os pequenos de
qualquer nação. Ô, ô, ô, ô, recebe Senhor.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
PR.: Irmãos e irmãs, demos graças a
Deus por todos os que assumem, com
coragem e fé, o serviço de evangelização
em meios aos desafios deste nosso

tempo. Cantemos sua bondade e presença entre nós.
O Ministro deposita sobre o altar a Eucaristia enquanto a comunidade canta:

AS.: Vós sois o Caminho, a Verdade e
a Vida, / O pão da alegria, descido do
céu!
1. Nós somos caminheiros que marcham
para o céu. / Jesus é o caminho que nos
conduz a Deus.
PR.: O Pai enviou-nos o seu Filho Unigênito para a nossa salvação. O Senhor
esteja com vocês.
AS.: Ele está no meio de nós!
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação!
PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste tempo de missão,
inspirais com a força do Espírito Santo
nosso agir cristão.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor.
PR.: Na força deste mesmo Espírito, abri
nossos corações e nossa boca, para que
saibamos acolher e proclamar a Palavra,
conservada na Bíblia Sagrada e anunciada em cada celebração, e tenhamos
coragem de assumir o seguimento a
Jesus.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor.
PR.: Nós vos damos graças, porque vós
vos revelais na fragilidade deste Pão,
sinal sensível de vossa presença e sacramento de nossa comunhão fraterna,
tornando-vos alimento que nos fortalece
nas estradas da vida rumo ao céu.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor.
PR.: Enviai sobre nós o vosso Espírito,
apressai o tempo da vinda de vosso
reino, e recebei o louvor de todo o universo e de todas as pessoas que vos
buscam.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor.
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Que essa nossa oração chegue a
vós, em nome de Jesus, que nos ensinou
a rezar:
AS.: Pai Nosso...
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que
tira o pecado do mundo...
AS.: Senhor, eu não sou digno...

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. Deus prepara uma mesa farta, /rica em
alimentos, plena de beleza. /Faz no
mundo sua moradia/ e enfeita a vida
com a natureza
Refrão: Bens da terra, frutos do trabalho, /neste pão e vinho, vimos ofertar.
/Dons da vida, frutos do chamado,
/feitos oferendas, neste santo altar. //
Recebe, Senhor, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis)
2. Deus convida toda a humanidade / a
fazer da vida sua vocação, / pois seu
Filho, dom da santidade, / é o doador e a
doação.
3. Deus restaura nossas pobres forças/
quando a noite chega, sem nada pescar.
/ Lancem rede, em profundidade / e em
outros barcos venham navegar.
4. E preparem uma mesa santa. / Entrem
nesta festa, tragam vindo e pão. /E, sem
medo, deixem rede e barco, /deem suas
vidas como oblação.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Ó Deus, o sacrifício que vamos
oferecer nos traga sempre a graça da
salvação, e vosso poder leve à plenitude
o que realizamos nesta liturgia. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio: Tempo Comum IV (Missal Romano p. 431)

PR.: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Nascendo na
condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão,
apagou nossos pecados. Ressurgindo,
glorioso, da morte, trouxe-nos a vida
eterna. Subindo, triunfante, aos céus,
abriu-nos as portas da eternidade. E,
enquanto esperamos a plenitude de
vosso Reino, com os anjos e com todos
os santos, nós vos aclamamos, cantando
(dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus
do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela

força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-dosol, um sacrifício perfeito.
AS.: Santificai e reuni o vosso povo!
PR.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que
vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar
este mistério.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: Na noite em que ia ser entregue, 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.
PR.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele
tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu 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.
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: Celebrando agora, ó Pai, a memória
do vosso Filho, da sua paixão que nos
salva, da sua gloriosa ressurreição e da
sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de
vida e santidade.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
PR.: Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com vossos santos: a Virgem Maria, Mãe
de Deus, São José, seu esposo, os vossos
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos,

que não cessam de interceder por nós na
vossa presença.
AS.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PR.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo
inteiro. Confirmai na fé e na caridade a
vossa Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo, o Papa Francisco,
nosso Bispo Marco Aurélio, Evaristo,
bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja
irmã, com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Atendei às preces da vossa família,
que está aqui, na vossa presença. Reuni
em vós, Pai de misericórdia, todos os
vossos filhos e filhas dispersos pelo
mundo inteiro.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo
Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa glória!
PR.: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
PR.: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda
a glória, agora e para sempre.
AS.: Amém.
17. RITO DA COMUNHÃO
PR.: O Senhor nos comunicou o seu
Espírito. Com confiança e a liberdade de
filhos, digamos juntos:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha
a nós o vosso reino; seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados
pela vossa misericórdia, sejamos sempre
livres do pecado e protegidos de todos
os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo
Salvador.

AS.: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e a antífona da comunhão
ficam a critério do presidente.

AS.: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, dai-nos a paz.
18. CANTO DE COMUNHÃO
1- Todo aquele que comer do meu Corpo, que é doado, /Todo aquele que beber
do meu Sangue derramado/ E crê nas
minhas palavras que são plenas de vida,
/Nunca mais sentirá fome e nem sede em
sua lida.
Refrão: Eis que sou o Pão da Vida, eis
que sou o Pão do Céu/Faço-me vossa
comida, eu sou mais que leite e mel.
2- O meu Corpo e meu Sangue são sublimes alimentos, /Do fraco indigente é
vigor, do faminto é o sustento. /Do
aflito é consolo, do enfermo é a
unção, /Do pequeno e excluído, rocha
viva e proteção.
3- Eu sou o Caminho, a Vida, Água viva e
na Verdade. /Sou a Paz e a Luz do mundo, sou a própria Liberdade, /Sou a
Palavra do Pai, que entre vós
habitou/Para que vós habiteis na Trindade onde estou.
4- Eu sou a Palavra viva que sai da boca
de Deus. /Sou a Lâmpada para guiar
vossos passos, irmãos meus. /Sou o rio,
eu sou a ponte, sou a brisa que afaga/Sou a água, sou a fome, fogo que não
se apaga.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Restaurados à vossa mesa pelo Pão
da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que
este alimento da caridade fortifique os
nossos corações e nos leve a vos servir
em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Senhor da Messe e Pastor do rebanho,
faze ressoar em nossos ouvidos teu forte
e suave convite; “Vem e segue-me”!
Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele
nos dê sabedoria para ver o caminho e
generosidade para seguir Tua voz. Senhor, que a Messe não se perca por falta
de operários. Desperta nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa vida
a ser serviço. Fortalece os que querem
dedicar-se ao Reino na vida consagrada
e religiosa. Senhor, que o Rebanho não
se perca por falta de Pastores. Sustenta a
fidelidade de nossos bispos, padres e
ministros. Dá perseverança a nossos
seminaristas. Desperta o coração de
nossos jovens para o ministério pastoral
em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor
do Rebanho, chama-nos-para o serviço
de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudanos a responder sim. Amém.
21. COMUNICAÇÕES
22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
Bênção (Missal p. 525)

PR.: Deus todo poderoso vos abençoe
na sua bondade e infunda em vós a
sabedoria da salvação.
AS.: Amém.
PR.: Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas
boas obras
AS.: Amém.
PR.: Oriente para ele os vossos passos, e
vos mostre o caminho da caridade e da
paz.
AS.: Amém.

PR.: Abençoe-vos o Deus todopoderoso, Pai, Filho † e Espírito Santo.
AS.: Amém.
A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL
1- Um dia escutei teu chamado, divino
recado batendo no coração. /Deixei
deste mundo as promessas e fui bem
depressa no rumo da Tua mão.
Refrão: Tu és a razão da jornada, tu és
minha estrada, meu guia e meu fim.
/No grito que vem do Teu povo/Te
escuto de novo chamando por mim.
2- Os anos passaram ligeiro, me fiz um
obreiro do Reino de Paz e amor. /Nos
mares do mundo navego e às redes me
entrego, tornei-me Teu pescador!
3- Embora tão fraco e pequeno caminho
sereno com a força que vem de ti. /A
cada momento que passa, revivo esta
graça de ser Teu sinal aqui!
LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

30 de agosto a 5 de setembro
DOM. – 30.08.2020 – 22º DOMINGO
DO TEMPO COMUM – Jr 20, 7-9; Sl
62(63), 2-6.8-9(R/2b); Rom 12, 1-2; Mt 16,
21-27 – Se alguém quiser me seguir,
renuncie a si mesmo.
2ªf – 31.08.2020 – 22ª SEMANA DO
TEMPO COMUM – 1Cor 2, 1-5; Sl
118(119), 97-102(R/.97a); Lc 4, 16-30
3ªf – 01.09.2020 – 22ª SEMANA DO
TEMPO COMUM – 1Cor 2, 10b-16; Sl
144(145), 8-14(R/.17a); Lc 4, 31-37
4ªf – 02.09.2020 – 22ª SEMANA DO
TEMPO COMUM – 1Cor 3, 1-9; Sl 32(33),
12-15.20-21(R/f.12b); Lc 4, 38-44
5ªf – 03.09.2020 – 22ª SEMANA DO
TEMPO COMUM - S. Gregório Magno –
1Cor 3, 18-23; Sl 23(24), 1-6(R/. 1); Lc 5, 111
6ªf – 04.09.2020 – 22ª SEMANA DO
TEMPO COMUM – 1Cor 4, 1-5; Sl
36(37),3-6.27-28.39-40(R/.39a); Lc 5, 3339
SÁB. 05.09.2020 – 22ª SEMANA DO
TEMPO COMUM – S. Maria – 1Cor 4, 6b15; Sl 144(145), 17-21(R/.18a); Lc 6, 1-5
Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria
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