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“EXISTE APENAS UMA TRISTEZA: 
A DE NÃO SER SANTO”

Um dos momentos bonitos da exortação apostólica sobre a santidade 
(Gaudete et Exsultate), do papa Francisco, é a relação estabelecida entre as 
dimensões da espiritualidade e do serviço. Ele discorre sobre uma “atividade 
que santi� ca” (cf. GE 25-31). Alguns santos da nossa Igreja já vivenciaram 
plenamente o ora et labora, experimentando a unidade entre o ser e o fazer.

Papa Francisco parte do exemplo mesmo de Jesus, que viveu uma 
missão inseparável da construção do Reino. A vinda de Jesus ao mundo 
se identi� ca com a construção do Reino.

Assim sendo, nossa vocação de discípulos é buscar, em primeiro lugar, 
o Reino de Deus e sua justiça (cf. Mt 6,33). O papa a� rma: “não te santi-
� carás sem te entregares de corpo e alma, dando o melhor de ti nesse 
compromisso” (GE 25). Identi� car-se com Cristo é fazer da missão a própria 
razão de viver. O apóstolo Paulo fez essa experiência: “Ai de mim se eu não 
evangelizar” (1Cor 9,16).

“O desa� o é viver de tal forma a própria doação, que os esforços tenham 
um sentido evangélico e nos identi� quem cada vez mais a Jesus Cristo” 
(GE 28); “Precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a 
solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, 
para que cada instante seja expressão de amor doado sob o olhar do Se-
nhor. Dessa forma, todos os momentos serão degraus no nosso caminho 
de santi� cação” (GE 31).

O papa Francisco quer nos ensinar a promover uma unidade existencial 
entre nosso ser e nosso fazer: somos para Deus, fazemos para o Reino. No 
encontro da graça com nossa fraqueza, tornamo-nos mais humanos e 
melhor respondemos à nossa vocação.

Estamos já no sétimo mês do ano de 2020. Temos ouvido a cada mês, 
neste espaço, um convite para avançar no caminho da nossa santi� cação. 
Con� emo-nos sempre à in� nita misericórdia do Pai, que não quer que 
nenhum de nós se perca. Pois “só existe uma tristeza: a de não ser santo” 
(Léon Bloy).

D. Geraldo Majella Agnelo
Cardeal Arcebispo Emérito de Salvador
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RITOS INICIAIS

I  LITURGIA DA MISSA

1 - Saudação
PR: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da 
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo.

OU
PR: Irmãos e irmãs eleitos segundo a 
presciência de Deus Pai, pela santi�ca-
ção do Espírito, para obedecer a Jesus 
Cristo e participar da bênção da as-
persão do seu sangue, graça e paz vos 
sejam concedidas abundantemente.
AS:  Bendito seja Deus, que nos 

reuniu no amor de Cristo.
OU

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.

2 - Ato penitencial
Fórmula 1

PR: Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos dig-
namente os santos mistérios (pausa).

OU 
PR: O Senhor Jesus, que nos convida 
à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com con�an-
ça a misericórdia do Pai (pausa). 

OU (aos domingos)
PR: No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, 

também nós somos convidados a mor-
rer para o pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos neces-
sitados da misericórdia do Pai (pausa).
PR: Confessemos os nossos pecados: 
AS: Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha 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.
PR: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe- 
cados e nos conduza à vida eterna.
AS: Amém.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
Fórmula 2

PR: No início desta celebração eucarís-
tica, peçamos a conversão do coração, 
fonte de reconciliação e comunhão 
com Deus e com os irmãos e irmãs 
(pausa).

OU
PR: De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo e santo, 
para que tenha piedade de nós, peca-
dores (pausa).
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PR: Tende compaixão de nós, Senhor.
AS: Porque somos pecadores.
PR: Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.
AS: E dai-nos a vossa salvação.
PR: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe- 
cados e nos conduza à vida eterna.
AS: Amém.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
Fórmula 3

PR: Em Jesus Cristo, o justo, que in-
tercede por nós e nos reconcilia com 
o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento para sermos menos 
indignos de aproximar-nos da mesa 
do Senhor (pausa).

OU
PR: O Senhor disse: “Quem dentre vós 
estiver sem pecado atire a primeira 
pedra”. Reconheçamo-nos todos pe-
cadores e perdoemo-nos mutuamente 
do fundo do coração (pausa).
PR: Senhor, que viestes salvar os co-
rações arrependidos, tende piedade 
de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Cristo, que viestes chamar os peca-
dores, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, que intercedeis por nós 
junto do Pai, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pe- 
cados e nos conduza à vida eterna.

AS: Amém.

OU (Tempo Comum)

PR: Senhor, que viestes procurar quem 
estava perdido, tende piedade de nós.

AS: Senhor, tende piedade de nós.

PR: Cristo, que viestes dar a vida em 
resgate de muitos, tende piedade de 
nós.

AS: Cristo, tende piedade de nós.

PR: Senhor, que congregais na unida-
de os vossos �lhos dispersos, tende 
piedade de nós.

AS: Senhor, tende piedade de nós.

PR: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe- 
cados e nos conduza à vida eterna.

AS: Amém.

OU

PR: Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade 
de nós.

AS: Senhor, tende piedade de nós.

PR: Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende piedade 
de nós.

AS: Cristo, tende piedade de nós.

PR: Senhor, que viestes para fazer de 
nós o vosso povo santo, tende piedade 
de nós.

AS: Senhor, tende piedade de nós.

PR: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe- 
cados e nos conduza à vida eterna.

AS: Amém.
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3 - Glória
AS: Glória a Deus nas alturas, e paz 
na terra aos homens por ele ama-
dos. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, nós vos 
adoramos, nós vos glori�camos, nós 
vos damos graças por vossa imensa 
glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
unigênito, Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende 
piedade 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.

4 – Oração do dia 
(própria do dia)

AS: Bendito seja Deus para sempre.

Pelo mistério desta água e deste vinho, 
possamos participar da divindade do 
vosso Filho, que se dignou assumir a 
nossa humanidade. 

PR: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo vinho que recebemos 
de vossa bondade, fruto da videira e 
do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar 
vinho da salvação.

AS: Bendito seja Deus para sempre.

De coração contrito e humilde, seja-
mos, Senhor, acolhidos por vós; e seja o 
nosso sacrifício de tal modo oferecido, 
que vos agrade, Senhor, nosso Deus.

Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e 
purificai-me de meus pecados. 
PR: Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

9 - Sobre as oferendas 
(própria do dia)

10 - Oração eucarística
PR: O Senhor esteja convosco!
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto!
AS:  O nosso coração  

está em Deus.
PR:  Demos graças ao Senhor,  

nosso Deus!
AS:  É nosso dever  

 e nossa salvação.
No fim do prefácio:

LITURGIA DA PALAVRA

LITURGIA EUCARÍSTICA

5 - Leitura(s) 
(próprias do dia)

6 - Evangelho 
(próprio do dia)

7 - Profissão de fé
Cf. páginas 28 (símbolo apostólico) e 53 (símbolo 
niceno-constantinopolitano).

8 -  Preparação das oferendas
PR: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo pão que recebemos 
de vossa bondade, fruto da terra e 
do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar 
pão da vida.
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AS: Santo, santo, santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!

Prefácio de Maria II (a Igreja, com 
as palavras de Maria, entoa lou-
vores a Deus): Na verdade, é justo e  
necessário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo lu- 
gar, proclamando as vossas maravi-
lhas na perfeição de todos os santos. 
Celebrando a memória da Virgem 
Maria, proclamamos ainda mais a 
vossa bondade, inspirando-nos no 
mesmo hino que ela cantou em vosso 
louvor. Na verdade, �zestes grandes 
coisas por toda a terra e estendestes 
a vossa misericórdia a todas as gera-
ções quando, olhando a humildade 
de vossa serva, nos destes, por ela, o 
salvador da humanidade, vosso Filho, 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a 
multidão dos anjos e dos santos se 
alegra eternamente na vossa presen- 
ça, cantando (dizendo) conosco a uma 
só voz...

Prefácio dos mortos I (a esperança 
da ressurreição em Cristo): Na ver-
dade, 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. Nele bri-
lhou para nós a esperança da feliz 
ressurreição. E, aos que a certeza 
da morte entristece, a promessa da 
imortalidade consola. Senhor, para 

os que creem em vós, a vida não é 
tirada, mas transformada. E, desfeito 
o nosso corpo mortal, nos é dado, 
nos céus, um corpo imperecível. E, 
enquanto esperamos a realização de 
vossas promessas, com os anjos e com 
todos os santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz... 

Prefácio dos apóstolos II (o teste-
munho dos apóstolos): 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. Vós constituís-
tes a vossa Igreja sobre o alicerce 
dos apóstolos, para que ela fosse, no 
mundo, um sinal vivo de vossa san-
tidade e anunciasse a todo o mundo 
o Evangelho da salvação. Por essa 
razão, os anjos do céu, as mulheres 
e os homens da terra, unidos a todas 
as criaturas, proclamamos jubilosos 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

Prefácio dos Santos I (a glória 
dos santos): 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. Na assembleia dos 
santos, vós sois glorificado e, co-
roando seus méritos, exaltais vossos 
próprios dons. Nos vossos santos e 
santas ofereceis um exemplo para a 
nossa vida, a comunhão que nos une, 
a intercessão que nos ajuda. Assisti-
dos por tão grandes testemunhas, 
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possamos correr, com perseverança, 
no certame que nos é proposto e re-
ceber com eles a coroa imperecível, 
por Cristo, Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com os 
anjos e com todos os santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) 
a uma só voz...

Prefácio dos mártires (o teste-
munho do martírio): Na verda-
de, 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. 
Pelo(a) mártir..., que confessou o vosso 
nome e derramou seu sangue como 
Cristo, manifestais vosso admirável 
poder. Vossa misericórdia sustenta a 
fragilidade humana e nos dá coragem 
para sermos as testemunhas de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
Enquanto esperamos a glória eterna, 
com todos os vossos anjos e santos, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

Prefácio dos pastores (a presença 
dos santos pastores na Igreja): Na 
verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Vós nos con- 
cedeis a alegria de celebrar a festa 
de... e fortaleceis a vossa Igreja com o 
exemplo de sua vida, o ensinamento 
de sua pregação e o auxílio de suas 
preces. Enquanto a multidão dos anjos 
e dos santos se alegra eternamente na 

vossa presença, nós nos associamos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

Prefácio das virgens e dos religiosos 
(o sinal da consagração a Deus): Na 
verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, e cele-
brar a vossa admirável providência nos 
santos e santas que se consagraram 
ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
Neles, chamais novamente os �éis à 
santidade original e a experimentar, 
já aqui na terra, construindo o vosso 
Reino, os dons reservados para o céu. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz...

Prefácio dos domingos do Tempo 
Comum VI (Cristo, penhor da Pás-
coa eterna): Na verdade, é justo e 
necessário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo lu-
gar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Em vós vivemos, nos 
movemos e somos. E, ainda peregri-
nos neste mundo, não só recebemos, 
todos os dias, as provas de vosso amor 
de Pai, mas também possuímos, já 
agora, a garantia da vida futura. Pos-
suindo as primícias do Espírito, por 
quem ressuscitastes Jesus dentre os 
mortos, esperamos gozar, um dia, a 
plenitude da Páscoa eterna. Por essa 
razão, com os anjos e com todos os 
santos, entoamos um cântico novo 
para proclamar vossa bondade, can-
tando (dizendo) a uma só voz...
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Prefácio comum III (louvor a Deus 
pela criação e salvação da pessoa): 
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 vosso amado Filho, criastes o 
homem e a mulher. E, quando caíram 
por sua própria culpa, vossa bondade 
os salvou pelo Cordeiro divino, que 
tira o pecado do mundo. Por isso, vos 
servem todas as criaturas, com justiça 
vos louvam os redimidos e, unânimes, 
vos bendizem os vossos santos. Con-
cedei-nos também a nós associar-nos 
a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

Oração Eucarística I

PR: Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos por 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, que abençoeis @ estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar.

AS:  Abençoai nossa oferenda,  
ó Senhor!

PR: Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: concedei-lhe paz e 
proteção, unindo-a num só corpo e 
governando-a por toda a terra. Nós 
as oferecemos também pelo vosso 
servo o papa (...), por nosso bispo (...) 
e por todos os que guardam a fé que 
receberam dos apóstolos.

AS:  Conservai a vossa Igreja  
sempre unida!

PR: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
�lhos e �lhas (...) e de todos os que 
circundam este altar, dos quais conhe-
ceis a �delidade e a dedicação em vos 

servir. Eles vos oferecem conosco este 
sacrifício de louvor por si e por todos 
os seus e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas faltas, 
a segurança em suas vidas e a salvação 
que esperam.

AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  
de vossos �lhos!

PR: Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre Virgem Maria, mãe 
de nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo; 
e também São José, esposo de Maria, 
os santos apóstolos e mártires: Pedro e 
Paulo, André e todos os vossos santos. 
Por seus méritos e preces, concedei-nos 
sem cessar a vossa proteção. 

AS:  Em comunhão com toda  
a Igreja, aqui estamos!

PR: Recebei, ó Pai, com bondade, a 
oferenda dos vossos servos e de toda 
a vossa família; dai-nos sempre a vossa 
paz, livrai-nos da condenação e aco-
lhei-nos entre os vossos eleitos.
Estendendo as mãos sobre as oferendas:

PR: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santi�car 
estas oferendas, a �m de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

AS:  Santificai nossa oferenda,  
ó Senhor!

PR: Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, 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.

Do mesmo modo, ao �m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus dis-
cípulos, dizendo:
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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.

Eis o mistério da fé!

AS: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

OU

AS: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

OU

AS: Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!

PR: Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua ressur-
reição dentre os mortos e gloriosa 
ascensão aos céus, nós, vossos servos 
e também vosso povo santo, vos 
oferecemos, ó Pai, dentre os bens 
que nos destes, o sacrifício perfeito 
e santo, pão da vida eterna e cálice 
da salvação.

AS:  Recebei, ó Senhor,  
a nossa oferta!

PR: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacrifício 
de Abraão e os dons de Melquisede-
que. Nós vos suplicamos que ela seja 
levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo 
o Corpo e o Sangue de vosso Filho, 
sejamos repletos de todas as graças e 
bênçãos do céu.

AS:  Recebei, ó Senhor,  
a nossa oferta!

PR: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos �lhos 
e �lhas (...) que partiram desta vida, 
marcados com o sinal da fé. A eles e a 
todos os que adormeceram no Cristo 
concedei a felicidade, a luz e a paz.

AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  
dos vossos �lhos!

PR: E a todos nós, pecadores, que con-
�amos na vossa imensa misericórdia, 
concedei, não por nossos méritos, 
mas por vossa bondade, o convívio 
dos apóstolos e mártires: João Batista 
e Estêvão, Matias e Barnabé e todos os 
vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.

AS:  Concedei-nos  
o convívio dos eleitos!

PR: Por ele não cessais de criar e santi�-
car estes bens e distribuí-los entre nós.
Por Cristo, com Cristo, 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.

Oração Eucarística II
PR: Na verdade, é justo e necessá-
rio, 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. 
Ele é a vossa Palavra viva, pela qual 
tudo criastes. Ele é o nosso salvador 
e redentor, verdadeiro homem, con-
cebido do Espírito Santo e nascido da 
Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa 
vontade e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na 
hora da sua paixão a �m de vencer a 
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morte e manifestar a ressurreição. Por 
ele os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. Con-
cedei-nos também a nós associar-nos 
a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

AS: Santo, santo, santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!

PR: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santi�cai, 
pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a �m de 
que se tornem para nós o Corpo e @ o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso.

AS:  Santi�cai nossa oferenda,  
ó Senhor!

PR: Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, 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.

Do mesmo modo, ao �m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus dis-
cípulos, 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.

Eis o mistério da fé!

AS: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

OU

AS: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

OU

AS: Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!

PR: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos agra-
decemos porque nos tornastes dignos 
de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.

AS:  Recebei, ó Senhor,  
a nossa oferta!

PR: E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.

AS:  Fazei de nós um só corpo  
e um só espírito!

PR: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo intei-
ro: que ela cresça na caridade, com o 
papa (...), com o nosso bispo (...) e todos 
os ministros do vosso povo.

AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  
da vossa Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos:

PR: Lembrai-vos do(s) vosso(s) �lho(s) 
(da/s vossa/s filha/s) N., que (hoje) 
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chamastes deste mundo à vossa 
presença. Concedei-lhe(s) que, tendo 
participado da morte de Cristo pelo 
batismo, participe(m) igualmente da 
sua ressurreição.

AS:  Concedei-lhe(s) contemplar  
a vossa face!

PR: Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de to- 
dos os que partiram desta vida: aco-
lhei-os junto a vós na luz da vossa face.

AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  
dos vossos �lhos!

PR: En�m, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, 
mãe de Deus, com São José, seu espo-
so, com os santos apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a 
�m de vos louvarmos e glori�carmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

AS:  Concedei-nos o convívio  
dos eleitos!

PR: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória, agora e para sempre.

AS: Amém.

Oração Eucarística III

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 do sol, um sacrifício 
perfeito.

AS:  Santi�cai e reuni  
o vosso povo!

PR: Por isso, nós vos suplicamos: san-
ti�cai pelo Espírito Santo as oferendas 
que vos apresentamos para serem 
consagradas, a �m de que se tornem 
o Corpo e @ o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

AS:  Santi�cai 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.

Do mesmo modo, ao �m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus dis-
cípulos, 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.

Eis o mistério da fé!

AS: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

OU
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AS: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

OU

AS: Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!

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 reple-
tos 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 oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Virgem 
Maria, mãe de Deus, São José, seu es-
poso, os vossos apóstolos e mártires 
(santo do dia ou padroeiro) 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 recon-

ciliação estenda a paz e a salvação 
ao mundo inteiro. Con�rmai na fé e 
na caridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso servo 
o papa (...), o nosso bispo (...), 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 �lhos e �lhas dispersos pelo 
mundo inteiro.

AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  
dos vossos �lhos!

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. 
Por Cristo, com Cristo, 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.

Oração Eucarística V

PR: É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É 
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ele o sacerdote verdadeiro que sempre 
se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez 
naquela ceia derradeira. Por isso, aqui 
estamos bem unidos, louvando e agra-
decendo com alegria, juntando nossa 
voz à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, para cantar (dizer):

AS: Santo, santo, santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!

PR: Senhor, vós que sempre quisestes 
�car muito perto de nós, vivendo co-
nosco no Cristo, falando conosco por 
ele, mandai vosso Espírito Santo, a �m 
de que as nossas ofertas se mudem no 
Corpo @ e no Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

AS: Mandai vosso Espírito Santo!

PR: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 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.

Tudo isto é mistério da fé!

AS: Toda vez que se come deste pão, 
toda vez que se bebe deste vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
�ca esperando sua volta!

PR: Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos 
a vós oferecer este pão que alimenta e 
que dá vida, este vinho que nos salva 
e dá coragem.

AS:  Recebei, ó Senhor,  
a nossa oferta!

PR: E quando recebermos pão e vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, para 
sermos um só povo em seu amor.

AS:  O Espírito nos una  
num só corpo!

PR: Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, 
cada dia renovando a esperança de 
chegar junto a vós, na vossa paz.

AS:  Caminhamos  
na estrada de Jesus!

PR: Dai ao santo padre, o papa (...), ser 
bem �rme na fé, na caridade, e a (...), 
que é bispo desta Igreja, muita luz para 
guiar o seu rebanho.

AS:  Caminhamos  
na estrada de Jesus!

PR: Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, mãe de Deus e da Igre-
ja, com São José, seu esposo, com os 
apóstolos e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.
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AS:  Esperamos entrar  
na vida eterna!

PR: A todos os que chamastes para 
a outra vida na vossa amizade e aos 
marcados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no Reino que 
para todos preparastes.

AS:  A todos dai a luz  
que não se apaga!

PR: E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, dai 
força para construirmos juntos o vosso 
Reino, que também é nosso. 
Por Cristo, com Cristo, 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.

11 - Rito da comunhão
PR: Rezemos, com amor e con�ança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santi�cado seja o vosso nome; ve-
nha 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 perdoa-
mos 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 sem-
pre 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.

PR: Como �lhos e �lhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de co-
munhão fraterna.
Todos se cumprimentam.

Esta união do Corpo e do Sangue de Je-
sus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos 
receber, nos sirva para a vida eterna.

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.

Senhor Jesus Cristo, o vosso Corpo e o 
vosso Sangue, que vou receber, não se 
tornem causa de juízo e condenação; 
mas, por vossa bondade, sejam sustento 
e remédio para minha vida. 

PR: Quem come minha Carne e bebe 
meu Sangue permanece em mim e eu 
nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a). 
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Que o Corpo de Cristo me guarde para 
a vida eterna. Que o Sangue de Cristo 
me guarde para a vida eterna. 
Depois da comunhão, o padre reza:

Fazei, Senhor, que conservemos num 
coração puro o que nossa boca re-
cebeu. E que esta dádiva temporal  
se transforme para nós em remédio 
eterno.

12 - Depois da comunhão 
(própria do dia)

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho @ e Espírito Santo.

AS: Amém.

PR: Glori�cai o Senhor com vossa vida. 
Ide em paz, e o Senhor vos acom- 
panhe.

AS: Graças a Deus.

Preparação para a missa
Oração de Santo Tomás de Aquino 
Ó Deus eterno e todo-poderoso, eis 
que me aproximo do sacramento 
do vosso Filho único, nosso Senhor 
Jesus Cristo. Impuro, venho à fonte 
da misericórdia; cego, à luz da eterna 
claridade; pobre e indigente, ao 
Senhor do céu e da terra. Imploro, 
pois, a abundância de vossa imensa 
liberalidade para que vos digneis 
curar minha fraqueza, lavar minhas 
manchas, iluminar minha cegueira, 
enriquecer minha pobreza e vestir 
minha nudez. Que eu receba o Pão 
dos anjos, o Rei dos reis e o Senhor 
dos senhores, com o respeito e a 
humildade, com a contrição e a de-
voção, a pureza e a fé, o propósito e 
a intenção que convêm à salvação de 
minha alma. Dai-me receber não só o 
sacramento do Corpo e do Sangue do 
Senhor, mas também seu efeito e sua 
força. Ó Deus de mansidão, dai-me 
acolher com tais disposições o Corpo 
que vosso Filho único, nosso Senhor 
Jesus Cristo, recebeu da Virgem 
Maria, que seja incorporado a seu 
corpo místico e contado entre seus 
membros. Ó Pai cheio de amor, fazei 
que, recebendo agora o vosso Filho 
sob o véu do sacramento, possa na 
eternidade contemplá-lo face a face. 
Ele, que convosco vive e reina para 
sempre. Amém. 

RITOS FINAIS

13 - Bênção final
PR: O Senhor esteja convosco.

AS: Ele está no meio de nós.

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho @ e Espírito Santo. 

AS: Amém. 

PR: Glori�cai o Senhor com vossa vida. 
Ide em paz, e o Senhor vos acompa-
nhe.

AS: Graças a Deus.

OU (Tempo Comum)

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 ensi-
namentos 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.



Antífona
Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria (Sl 46,2).

Deus não se deixa enganar pelas 
aparências. O que de fato lhe agrada 
é a busca do bem, com reta intenção 
e um culto alicerçado na prática da 
justiça. Celebremos nosso encontro 
com Jesus na Eucaristia.

Oração do dia
Ó Deus, pela vossa graça, nos 
� zestes � lhos da luz. Concedei 
que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe 
em nossas vidas a luz da vossa 
verdade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

Senhor Deus dos exércitos vos 
assistirá, como tendes a� rmado. 
15Odiai o mal, amai o bem, resta-
belecei a justiça no julgamento, 
talvez o Senhor Deus dos exér-
citos se compadeça do resto da 
tribo de José. 21“Aborreço, rejeito 
vossas festas, diz o Senhor, não 
me agradam vossas assembleias 
de culto. 22Se me oferecerdes 
holocaustos, não aceitarei vossas 
oblações e não farei caso de vos-
sos gordos animais de sacrifício. 
23Livra-me da balbúrdia dos teus 
cantos, não quero ouvir a toada 
de tuas liras. 24Que a justiça seja 
abundante como água e a vida 
honesta, como torrente perene”. 
– Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 49(50)
A todos os que procedem retamen-
te / eu mostrarei a salvação que 
vem de Deus.
1. “Escuta, ó meu povo, eu vou 
falar; † ouve, Israel, eu teste-
munho contra ti: / eu, o Senhor, 
somente eu, sou o teu Deus! – R.
2. Eu não venho censurar teus 
sacrifícios, / pois sempre estão 
perante mim teus holocaustos; 
/ não preciso dos novilhos de 
tua casa / nem dos carneiros que 
estão nos teus rebanhos. – R.

quarta
13a SEMANA COMUM

(verde – ofício do dia da 
1a semana do saltério)

1
RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

Deus não exige sacrifícios de seus 
� lhos e � lhas nem manifestações cul-
tuais extravagantes. Ele deseja que 
nos encontremos com a sua Palavra 
para acolhermos o bem e recusarmos 
todo mal.

Leitura (Amós 5,14-15.21-24)
Leitura da profecia de Amós – 
14Buscai o bem, não o mal, para 
terdes mais vida, só assim o 

II  LITURGIA DE JULHO
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3. Porque as feras da �oresta me 
pertencem / e os animais que 
estão nos montes aos milhares. 
/ Conheço os pássaros que voam 
pelos céus / e os seres vivos que 
se movem pelos campos. – R.
4. Não te diria, se com fome eu 
estivesse, / porque é meu o uni-
verso e todo ser. / Porventura co-
merei carne de touros? / Beberei, 
acaso, o sangue de carneiros? – R.
5. Como ousas repetir os meus 
preceitos / e trazer minha aliança 
em tua boca? / Tu, que odiaste 
minhas leis e meus conselhos / 
e deste as costas às palavras dos 
meus lábios! – R.

Evangelho (Mateus 8,28-34)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus nos gerou pela Palavra da verda-
de / como as primícias de suas criaturas 
(Tg 1,18). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 28quando Jesus 
chegou à outra margem do lago, 
na região dos gadarenos, vieram 
ao seu encontro dois homens 
possuídos pelo demônio, saindo 
dos túmulos. Eram tão violentos, 
que ninguém podia passar por 
aquele caminho. 29Eles então 
gritaram: “O que tens a ver co-
nosco, Filho de Deus? Tu vieste 
aqui para nos atormentar antes 
do tempo?” 30Ora, a certa distân-
cia deles, estava pastando uma 
grande manada de porcos. 31Os 
demônios suplicavam-lhe: “Se 

nos expulsas, manda-nos para a 
manada de porcos”. 32Jesus disse: 
“Ide”. Os demônios saíram e fo-
ram para os porcos. E logo toda a 
manada atirou-se monte abaixo 
para dentro do mar, afogando-
-se nas águas. 33Os homens que 
guardavam os porcos fugiram 
e, indo até a cidade, contaram 
tudo, inclusive o caso dos pos-
suídos pelo demônio. 34Então a 
cidade toda saiu ao encontro de 
Jesus. Quando o viram, pediram-
-lhe que se retirasse da região 
deles. – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos batizados, para que 
ponham Jesus Cristo no centro 
de sua vida e trabalhem inten-
samente em favor da justiça e 
da paz, rezemos.
AS:  Mostrai-nos, Senhor,  

a vossa salvação.
2. Por todos os que exercem 
algum tipo de autoridade, para 
que sejam transparentes e leais 
em sua função, rezemos.
3. Pelos pais e mães de família, 
para que assumam atitudes con-
forme os princípios éticos e cris-
tãos e, sobretudo por meio do 
exemplo, ensinem seus �lhos a 
dizer e amar a verdade, rezemos.
4. Pelos líderes religiosos, para 
que sejam desapegados dos 
bens materiais e se ponham ge-
nerosamente a serviço do Reino 
de Deus, rezemos.
Preces espontâneas.
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Sobre as oferendas
Ó Deus, que nos assegurais os 
frutos dos vossos sacramentos, 
concedei que o povo reunido 
para vos servir corresponda à 
santidade dos vossos dons. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo 
meu ser, seu santo nome! (Sl 102,1)

Depois da comunhão
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, que oferecemos em 
sacrifício e recebemos em comu-
nhão, nos transmitam uma vida 
nova, para que, unidos a vós pela 
caridade que não passa, possa-
mos produzir frutos que perma-
neçam. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona
Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria (Sl 46,2).

Os profetas de Deus não se deixam 
dominar pelos maus governantes, 
cujos interesses eles desaprovam e 
combatem. Glori� quemos o Senhor, 
que nos perdoa e � rma nossos passos 
no caminho da verdade.

Oração do dia 
Ó Deus, pela vossa graça, nos 
� zestes � lhos da luz. Concedei 
que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe 

quinta
13a SEMANA COMUM

(verde – ofício do dia
2

RITOS INICIAIS

em nossas vidas a luz da vossa 
verdade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

LITURGIA EUCARÍSTICA

Amós não está a serviço do rei, que 
quer impedir a sua pregação, mas 
sim a serviço da mensagem divina. 
Também Jesus, em obediência ao Pai, 
realiza boas obras em favor do povo.

Leitura (Amós 7,10-17)
Leitura da profecia de Amós – Na-
queles dias, 10Amasias, sacerdote 
de Betel, mandou dizer a Jero-
boão, rei de Israel: “Amós conspira 
contra ti, dentro da própria casa 
de Israel; o país não consegue 
evitar que se espalhem todas as 
suas palavras. 11Ele anda dizendo: 
‘Jeroboão morrerá pela espada, 
e Israel será deportado de sua 
pátria, como escravo’”. 12Disse 
depois Amasias a Amós: “Vidente, 
sai e procura refúgio em Judá, 
onde possas ganhar teu pão e 
exercer a profecia; 13mas em Betel 
não deverás insistir em profetizar, 
porque aí � ca o santuário do rei 
e a corte do reino”. 14Respondeu 
Amós a Amasias, dizendo: “Não 
sou profeta nem sou filho de 
profeta; sou pastor de gado e 
cultivo sicômoros. 15O Senhor 
chamou-me, quando eu tangia 
o rebanho, e o Senhor me disse: 
‘Vai profetizar para Israel, meu 
povo’”. 16E agora ouve a palavra 
do Senhor: “Tu dizes: ‘Não profe-
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tizes contra Israel e não insinues 
palavras contra a casa de Isaac’. 
17Pois bem, isto diz o Senhor: ‘Tua 
mulher se prostituirá na cidade, 
teus �lhos e �lhas morrerão pela 
espada, tuas terras serão tomadas 
e loteadas; tu mesmo morrerás 
em terra poluída, e Israel será 
levado em cativeiro para longe 
de seu país’”. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 18(19)
Os julgamentos do Senhor são 
corretos / e justos igualmente.
1. A lei do Senhor Deus é per-
feita, / conforto para a alma! / O 
testemunho do Senhor é �el, / 
sabedoria dos humildes. – R.
2. Os preceitos do Senhor são pre-
cisos, / alegria ao coração. / O man-
damento do Senhor é brilhante, 
/ para os olhos é uma luz. – R.
3. É puro o temor do Senhor, / 
imutável para sempre. / Os julga-
mentos do Senhor são corretos / 
e justos igualmente. – R.
4. Mais desejáveis do que o ouro 
são eles, / do que o ouro re�-
nado. / Suas palavras são mais 
doces que o mel, / que o mel que 
sai dos favos. – R.

Evangelho (Mateus 9,1-8)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Em Cristo, Deus reconciliou consigo 
mesmo a humanidade; / e a nós ele en-
tregou essa reconciliação (2Cor 5,19). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 1entrando em 
um barco, Jesus atravessou para 

a outra margem do lago e foi para 
a sua cidade. 2Apresentaram-lhe, 
então, um paralítico deitado nu- 
ma cama. Vendo a fé que eles ti- 
nham, Jesus disse ao paralítico: 
“Coragem, filho, os teus peca-
dos estão perdoados!” 3Então 
alguns mestres da lei pensaram: 
“Esse homem está blasfemando!” 
4Mas Jesus, conhecendo os pen-
samentos deles, disse: “Por que 
tendes esses maus pensamentos 
em vossos corações? 5O que é 
mais fácil, dizer: ‘Os teus peca-
dos estão perdoados’ ou dizer: 
‘Levanta-te e anda’? 6Pois bem, 
para que saibais que o Filho do 
Homem tem, na terra, poder para 
perdoar pecados” – disse, então, 
ao paralítico –, “levanta-te, pega 
a tua cama e vai para a tua casa”. 
7O paralítico então se levantou e 
foi para a sua casa. 8Vendo isso, 
a multidão ficou com medo e 
glori�cou a Deus, por ter dado 
tal poder aos homens. – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelo papa, pelos bispos, pa-
dres, diáconos e demais líderes 
da Igreja, para que se mante-
nham �éis à verdade do Evange-
lho que eles anunciam, rezemos.
AS:  Concedei-nos, Senhor, 

vossa luz, vosso perdão.
2. Pelos dirigentes do povo, para 
que, no exercício de sua função, 
levem em conta a vontade de 
Deus e o bem-estar da popula-
ção, rezemos.
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3. Pelos agentes de pastoral, para 
que sintam o impulso da graça 
de Deus e superem todo tipo de 
obstáculos, rezemos.
4. Pelas famílias, para que sejam 
unidas e afáveis na busca de 
soluções para os problemas do 
dia a dia, rezemos.
Preces espontâneas. 

Tomé, um dos doze apóstolos de Je-
sus, não obstante sua incredulidade 
inicial, deixou-nos como herança um 
pequeno “credo”, que hoje está grava-
do no coração de todo cristão: “Meu 
Senhor e meu Deus”. Celebremos sua 
festa como família de Deus reunida.

Oração do dia
Deus todo-poderoso, concedei-
-nos celebrar com alegria a festa 
do apóstolo são Tomé, para que 
sejamos sempre sustentados por 
sua proteção e tenhamos a vida 
pela fé no Cristo, que ele reco-
nheceu como Senhor. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Ó Deus, que nos assegurais os 
frutos dos vossos sacramentos, 
concedei que o povo reunido 
para vos servir corresponda à 
santidade dos vossos dons. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 
meu ser, seu santo nome! (Sl 102,1)

Depois da comunhão
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, que oferecemos em 
sacrifício e recebemos em comu-
nhão, nos transmitam uma vida 
nova, para que, unidos a vós pela 
caridade que não passa, possa-
mos produzir frutos que perma-
neçam. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

sexta
SÃO TOMÉ, APÓSTOLO

(vermelho, glória, pref. dos apóstolos, 
pág. 6 – ofício da festa)

3
RITOS INICIAIS

Antífona
Vós sois o meu Deus e eu vos dou graças; 
vós sois o meu Deus e eu vos exalto: eu 
vos dou graças porque sois o meu salva-
dor (Sl 117,28).

LITURGIA DA PALAVRA
Integrados à vida em Cristo, somos 
convidados por ele a crer sem ver. 
Acolhamos, pois, sua Palavra em 
nosso coração e em nossas ações, 
reconhecendo nele nosso Deus e 
Senhor.

Leitura (Efésios 2,19-22)
Leitura da carta de são Paulo 
aos Efésios – Irmãos, 19já não sois 
mais estrangeiros nem migrantes, 
mas concidadãos dos santos. Sois 
da família de Deus. 20Vós fostes 
integrados no edifício que tem 
como fundamento os apóstolos 
e os profetas, e o próprio Jesus 
Cristo como pedra principal. 21É 
nele que toda a construção se 
ajusta e se eleva para formar um 
templo santo no Senhor. 22E vós 
também sois integrados nessa 
construção, para vos tornardes 
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morada de Deus pelo Espírito. – 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 116(117)
Ide por todo o mundo, a todos 
pregai o Evangelho.
1. Cantai louvores ao Senhor, 
todas as gentes, / povos todos, 
festejai-o! – R.
2. Pois comprovado é seu amor 
para conosco, / para sempre ele 
é �el! – R.

Evangelho (João 20,24-29)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Acreditaste, Tomé, porque me viste. / 
Felizes os que creem sem ter visto (Jo 
20,29). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João – 
24Tomé, chamado Dídimo, que 
era um dos doze, não estava 
com eles quando Jesus veio. 25Os 
outros discípulos contaram-lhe 
depois: “Vimos o Senhor!” Mas 
Tomé disse-lhes: “Se eu não vir 
a marca dos pregos em suas 
mãos, se eu não puser o dedo 
nas marcas dos pregos e não 
puser a mão no seu lado, não 
acreditarei”. 26Oito dias depois, 
encontravam-se os discípulos 
novamente reunidos em casa, e 
Tomé estava com eles. Estando 
fechadas as portas, Jesus entrou, 
pôs-se no meio deles e disse: “A 
paz esteja convosco”. 27Depois 
disse a Tomé: “Põe o teu dedo 
aqui e olha as minhas mãos. Es-
tende a tua mão e coloca-a no 

meu lado. E não sejas incrédulo, 
mas fiel”. 28Tomé respondeu: 
“Meu Senhor e meu Deus!” 29Je-
sus lhe disse: “Acreditaste por-
que me viste? Bem-aventurados 
os que creram sem terem visto!” 
– Palavra da salvação.
Preces da assembleia
1. “Meu Senhor e meu Deus.” Pe-
los discípulos de Cristo, para que, 
movidos por esse breve “creio 
pascal”, sejam �éis ao Evangelho 
e o anunciem por toda parte, 
rezemos.
AS: Senhor, aumentai a nossa fé.
2. “Sois da família de Deus.” 
Pelos líderes da Igreja, para que, 
mediante palavras e obras, re-
velem cada vez mais o rosto de 
Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, 
rezemos.
3. “Para vos tornardes morada de 
Deus pelo Espírito.” Por nossas 
famílias, para que cultivem os 
valores do Evangelho e parti-
cipem ativamente da vida da 
Igreja, rezemos.
4. “Bem-aventurados os que 
creram sem ter visto.” Por todos 
nós, para que acolhamos com fé 
a Palavra de Deus e realizemos 
obras benéficas em favor do 
próximo, rezemos.
Preces espontâneas. 

LITURGIA EUCARÍSTICA
Sobre as oferendas
Ó Deus, nós vos oferecemos este 
sacrifício de louvor, celebrando a 
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pro� ssão de fé feita por são Tomé, 
vosso apóstolo, e, rendendo-vos 
o nosso culto de servos, pedimos 
que conserveis em nós os vossos 
dons. Por Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Estende tua mão, toca o lugar dos cravos, 
não sejas incrédulo, mas � el (Jo 20,27).

Depois da comunhão
Ó Pai, recebemos neste sacra-
mento o Corpo do vosso Filho 
único; concedei que proclame-
mos o Cristo em nossa vida e 
nossas ações, reconhecendo nele 
nosso Deus e Senhor, como fez 
o apóstolo são Tomé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Ao povo que sofria no exílio, Deus 
promete reconstruir a terra de Israel, 
mediante grandes e benfazejas trans-
formações. Noivo da comunidade 
cristã, Jesus quer que todos se ale-
grem com sua presença.

Leitura (Amós 9,11-15)

Leitura da profecia de Amós – 
Assim diz o Senhor: 11“Naquele 
dia, reerguerei a tenda de Davi, 
em ruínas, e consertarei seus 
estragos, levantando-a dos es-
combros e reconstruindo tudo, 
como nos dias de outrora; 12des-
te modo possuirão todo o resto 
de Edom e das outras nações, 
que são chamadas com o meu 
nome, diz o Senhor, que tudo 
isso realiza. 13Eis que dias virão, 
diz o Senhor, em que se seguirão 
de perto quem ara e quem ceifa, 
o que pisa as uvas e o que lança 
a semente; os montes destila-
rão vinho, e as colinas parecerão 
liquefazer-se. 14Mudarei a sorte 
de Israel, meu povo, cativo; eles 
reconstruirão as cidades devas-
tadas e as habitarão, plantarão 
vinhas e tomarão o vinho, culti-
varão pomares e comerão seus 
frutos. 15Eu os plantarei sobre o 
seu solo, e eles nunca mais serão 
arrancados de sua terra, que eu 
lhes dei”, diz o Senhor teu Deus. 
– Palavra do Senhor.

sábado
13a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
4

Antífona
Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria (Sl 46,2).

Papel do profeta é também mostrar 
a face do Deus amor, o qual anuncia 
a paz e muda a sorte do seu povo. 
Abrindo-nos ao vinho novo da Pa-
lavra e da Eucaristia, deixemo-nos 
conduzir pelo Senhor.

Oração do dia
Ó Deus, pela vossa graça, nos 
� zestes � lhos da luz. Concedei 
que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro, mas brilhe 
em nossas vidas a luz da vossa 
verdade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA
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Salmo responsorial 84(85)
O Senhor anunciará a paz para o 
seu povo.
1. Quero ouvir o que o Senhor 
irá falar: / é a paz que ele vai 
anunciar; / a paz para o seu povo 
e seus amigos, / para os que vol-
tam ao Senhor seu coração. – R.
2. A verdade e o amor se en-
contrarão, / a justiça e a paz se 
abraçarão; / da terra brotará a 
�delidade, / e a justiça olhará dos 
altos céus. – R.
3. O Senhor nos dará tudo o que 
é bom, / e a nossa terra nos dará 
suas colheitas; / a justiça andará 
na sua frente, / e a salvação há de 
seguir os passos seus. – R.

Evangelho (Mateus 9,14-17)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Minhas ovelhas escutam minha voz, 
/ eu as conheço, e elas me seguem  
(Jo 10,27). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 14os discípulos 
de João aproximaram-se de Jesus 
e perguntaram: “Por que razão 
nós e os fariseus praticamos 
jejuns, mas os teus discípulos 
não?” 15Disse-lhes Jesus: “Por 
acaso, os amigos do noivo po-
dem estar de luto enquanto o 
noivo está com eles? Dias virão 
em que o noivo será tirado do 
meio deles. Então, sim, eles 
jejuarão. 16Ninguém coloca re-

mendo de pano novo em roupa 
velha, porque o remendo repu-
xa a roupa, e o rasgão �ca maior 
ainda. 17Também não se coloca 
vinho novo em odres velhos, 
senão os odres se arrebentam, 
o vinho se derrama e os odres 
se perdem. Mas vinho novo se 
coloca em odres novos, e assim 
os dois se conservam”. – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos membros da Igreja, a �m 
de que superem os contratempos 
do dia a dia e as tribulações da 
caminhada e renovem sua total 
con�ança no Deus misericordio-
so, rezemos.
AS:  Vinde, Senhor, trazer  

a paz ao vosso povo.
2. Pelas autoridades, a �m de que 
atuem para assegurar ao povo 
alimentação, educação e saúde, 
oportunidades de trabalho e de 
lazer, rezemos.
3. Pelos que trabalham no cam-
po e pelos que vivem da pesca, 
a �m de que seus esforços sejam 
recompensados com preciosas 
colheitas e abundantes pesca-
rias, rezemos.
4. Pelas comunidades cristãs, a 
�m de que perseverem na prá-
tica da justiça e no empenho 
pela instauração da paz em toda 
parte, rezemos.
Preces espontâneas. 
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Sobre as oferendas
Ó Deus, que nos assegurais os 
frutos dos vossos sacramentos, 
concedei que o povo reunido 
para vos servir corresponda à 
santidade dos vossos dons. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 
meu ser, seu santo nome! (Sl 102,1)

Depois da comunhão
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, que oferecemos 
em sacrifício e recebemos em 
comunhão, nos transmitam uma 
vida nova, para que, unidos a vós 
pela caridade que não passa, 
possamos produzir frutos que 
permaneçam. Por Cristo, nosso 
Senhor.

*SANTA ISABEL DE PORTUGAL
(branco – ofício da memória)

Nascida na Espanha em 1271, Isabel, aos 
12 anos, casou-se com o rei de Portugal. 
Sua fé e vida cristã exemplar serviam de 
censura ao esposo, in� el no matrimônio 
e perigoso quando se irritava. Empe-
nhou-se seriamente para apaziguar os 
con� itos no âmbito da família e do reino. 
Ficando viúva, tornou-se terceira francis-
cana e dedicou-se às obras de caridade. 
Morreu em 1336. Seu exemplo nos leve 
a sermos promotores da paz e do bem.
Oração do dia: Ó Deus, autor da paz e 
da caridade, que destes a santa Isabel 
de Portugal a graça de reconciliar os 
desunidos, concedei-nos, por sua in-

tercessão, trabalhar pela paz, para que 
possamos ser chamados � lhos de Deus. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Recebei, ó Pai, os 
dons do vosso povo, para que, recor-
dando a imensa misericórdia do vosso 
Filho, sejamos con� rmados no amor 
a Deus e ao próximo, a exemplo dos 
vossos santos. Por Cristo, nosso Senhor.

Depois da comunhão: Tendo parti-
cipado com alegria do banquete da 
salvação, nós vos pedimos, ó Pai, que, 
imitando a caridade de santa Isabel 
de Portugal, participemos com ela da 
vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.

*NOSSA SENHORA NO SÁBADO
(branco – ofício da memória)

Oração do dia: Perdoai, ó Deus, os 
pecados dos vossos � lhos e � lhas e 
salvai-nos pela intercessão da Virgem 
Maria, uma vez que não podemos 
agradar-vos apenas com os nossos 
méritos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

Sobre as oferendas: Socorra-nos, ó 
Pai, a humanidade do vosso Filho, que, 
ao nascer da Virgem Mãe, não dimi-
nuiu, mas consagrou a sua integridade. 
E fazei que ele, apagando os nossos 
pecados, vos torne agradáveis nossas 
oferendas. Por Cristo, nosso Senhor. 

Depois da comunhão: Recebemos, ó 
Deus, o sacramento celeste, alegran-
do-nos nesta festa da Virgem Maria. 
Concedei-nos a graça de imitá-la, ser-
vindo ao mistério da nossa redenção. 
Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Antífona 
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 
no meio do vosso templo. Vosso louvor 
se estenda, como o vosso nome, até os 
con� ns da terra; toda justiça se encontra 
em vossas mãos (Sl 47,10s).

Acolhida
PR: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: A graça e a paz de Deus, nos-
so Pai, e de Jesus Cristo, nosso 
Senhor, estejam convosco.
AS: Bendito seja Deus, que nos 
reuniu no amor de Cristo.
Como povo pertencente a Cristo, 
elevemos a Deus nosso louvor e gra-
tidão por conceder aos pobres e hu-
mildes a sabedoria do Reino. Nesta li-
turgia, somos convidados a bendizer 
o nome de Jesus, manso e humilde 

domingo
14o DO TEMPO COMUM
(verde, glória, creio – 2a semana do saltério)

5
Sugestões: 1) Escolher cantos apropriados e evitar que os instrumentos sobressaiam às vozes da assembleia. 
2) Respeitar os momentos de silêncio (principalmente após a homilia e após a comunhão). 3) O canto das ofe-
rendas pode ser substituído pelas respostas (“Bendito seja Deus para sempre”) às orações do presidente (essas 
respostas também podem ser cantadas). 4) Antes do início da celebração, pode-se cantar um refrão orante.

de coração, caminhar ao seu lado 
e aprender dele como tornar nosso 
jugo suave e nosso fardo leve, bem 
como os de nossos irmãos.

Ato penitencial
PR: No início desta celebração 
eucarística, peçamos a conver-
são do coração, fonte de recon-
ciliação e comunhão com Deus 
e com os irmãos e irmãs (pausa).
PR: Tende compaixão de nós, 
Senhor.
AS: Porque somos pecadores.
PR: Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia.
AS:  E dai-nos a 

vossa salvação.
PR: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 

RITOS INICIAIS
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nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.             AS: Amém.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS:  Senhor, tende piedade  

de nós. 
PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS:  Cristo, tende piedade  

de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS:  Senhor, tende piedade  

de nós.

Glória ˗ rezado ou cantado
PR: 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 lou-
vamos, nós vos bendizemos, 
2) nós vos adoramos, nós vos 
glori�camos, 1) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
2) Senhor Jesus Cristo, Filho 
unigênito, 1) Senhor Deus, Cor-
deiro 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 sú-
plica. 2) Vós que estais à direita 
do Pai, tende piedade de nós. 
1) Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. 1) Com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. 
AS: Amém.

Oração do dia
Ó Deus, que, pela humilhação do 
vosso Filho, reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos �-
lhos e �lhas de santa alegria e dai 
aos que libertastes da escravidão 
do pecado o gozo das alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

Exultemos de alegria em Jesus, man-
so e humilde, que faz morada em 
nós com seu Espírito e nos oferece 
mensagem de paz e de superação 
dos fardos que sufocam nossa dig-
nidade.

I leitura (Zacarias 9,9-10)
Leitura da profecia de Zacarias 
– Assim diz o Senhor: 9“Exulta, 
cidade de Sião! Rejubila, cidade 
de Jerusalém. Eis que vem teu 
rei ao teu encontro; ele é justo, 
ele salva; é humilde e vem mon-
tado num jumento, um potro, 
cria de jumenta. 10Eliminará os 
carros de Efraim, os cavalos de 
Jerusalém; ele quebrará o arco 
de guerreiro, anunciará a paz 
às nações. Seu domínio se es-
tenderá de um mar a outro mar 
e desde o rio até os con�ns da 
terra”. – Palavra do Senhor.
Salmo responsorial 144(145)
(CD: Cantando os Salmos - Ano A, volume 2, faixa 
19 – Paulus)

Bendirei, eternamente, vosso no- 
me, ó Senhor!

LITURGIA DA PALAVRA
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1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, 
ó meu rei, / e bendizer o vosso 
nome pelos séculos. / Todos os 
dias haverei de bendizer-vos, / 
hei de louvar o vosso nome para 
sempre. – R.
2. Misericórdia e piedade é o 
Senhor, / ele é amor, é paciência, 
é compaixão. / O Senhor é muito 
bom para com todos, / sua ternu-
ra abraça toda criatura. – R.
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glori�quem, / e os vossos santos 
com louvores vos bendigam! / 
Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino / e saibam proclamar 
vosso poder! – R.
4. O Senhor é amor �el em sua 
palavra, / é santidade em toda 
obra que ele faz. / Ele sustenta 
todo aquele que vacila / e levan-
ta todo aquele que tombou. – R.

II leitura (Romanos 8,9.11-13)
Leitura da carta de São Paulo 
aos Romanos – Irmãos, 9vós não 
viveis segundo a carne, mas se-
gundo o espírito, se realmente 
o Espírito de Deus mora em vós. 
Se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, não pertence a Cristo. 11E, 
se o Espírito daquele que res-
suscitou Jesus dentre os mortos 
mora em vós, então aquele que 
ressuscitou Jesus Cristo dentre 
os mortos vivificará também 
vossos corpos mortais por meio 
do seu Espírito, que mora em 

vós. 12Portanto, irmãos, temos 
uma dívida, mas não para com a 
carne, para vivermos segundo a 
carne. 13Pois, se viverdes segun-
do a carne, morrereis, mas se, 
pelo espírito, matardes o proce-
dimento carnal, então vivereis. 
– Palavra do Senhor.

Evangelho (Mateus 11,25-30)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, 
Senhor da terra; / os mistérios do teu 
Reino aos pequenos, Pai, revelas! (Mt 
11,25) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, Jesus pôs-se a 
dizer: 25“Eu te louvo, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque escon-
deste estas coisas aos sábios e 
entendidos e as revelaste aos 
pequeninos. 26Sim, Pai, porque 
assim foi do teu agrado. 27Tudo 
me foi entregue por meu Pai, e 
ninguém conhece o Filho, senão 
o Pai, e ninguém conhece o Pai, 
senão o Filho e aquele a quem 
o Filho o quiser revelar. 28Vinde 
a mim todos vós que estais can-
sados e fatigados sob o peso 
dos vossos fardos, e eu vos darei 
descanso. 29Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de 
coração, e vós encontrareis des-
canso. 30Pois o meu jugo é suave 
e o meu fardo é leve”. – Palavra 
da salvação.
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Pistas para a re� exão
I leitura: A cidade de Jerusalém 
é convidada a exultar de alegria 
porque chega o rei esperado, mon-
tado num jumento e não em cavalos 
imponentes. Ele é humilde, justo e 
salvador; anunciador da paz. A Igreja 
católica reconhece Jesus nessa � gura 
de rei descrita pelo profeta. É uma 
descrição dos autênticos servidores 
do povo, aqueles que não buscam o 
poder, mas o servir. II leitura: Paulo 
fala da vida segundo o espírito, que 
se opõe à vida segundo a carne. A 
novidade da vida cristã está funda-
mentada na força do Espírito, que 
habita a pessoa desde o batismo. 
Quem recebe o Espírito de Deus 
se torna nova criatura e não age de 
forma egoísta. Evangelho: Jesus 
louva o Pai por este ter concedido 
aos pequeninos a verdade sobre sua 
pessoa e missão. Convida os peque-
ninos, cansados e oprimidos, a entrar 
em comunhão com ele e segui-lo, 
pois é manso e humilde de coração. 
Aqui está clara a opção de Deus 
pelos pobres, humildes e oprimidos. 
Como o papa Francisco deseja: uma 
Igreja pobre e para os pobres (cf. 
também artigo na página 32).

Profi ssão de fé
PR: Creio em Deus Pai todo-po-
deroso, criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, (breve inclinação 

até “da Virgem Maria”) 2) que foi con-
cebido pelo poder do Espírito 
Santo; 1)  nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pi-
latos, 2) foi cruci� cado, morto e 

sepultado; 1)  desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; 
está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, 1)  donde 
há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. 2) Creio no Espírito 
Santo, na santa Igreja católica, 
1)  na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, 2) na 
ressurreição da carne, na vida 
eterna. 
AS: Amém.

Preces da assembleia
PR: Irmãos e irmãs, agradecidos 
ao Pai, que é amor � el, apresen-
temos a ele nossas necessidades, 
dizendo:
AS:  Atendei, Senhor, 

a nossa prece.
1. Fortalecei, Senhor, a Igreja mis-
sionária, para que seja � el anun-
ciadora da justiça e portadora 
da paz em meio aos con� itos e 
incertezas da sociedade, nós vos 
pedimos.
2. Iluminai as autoridades civis e 
religiosas, para que se compro-
metam a aliviar os fardos da mi-
séria e do abandono que pesam 
sobre os mais necessitados, nós 
vos pedimos.
3. Olhai por todos os cristãos, 
para que, a exemplo do vosso 
Filho, permaneçam mansos e 
pací� cos diante dos incentivos 
à violência e ao ódio, nós vos 
pedimos.
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4. Dirigi os passos dos que an-
dam cansados e oprimidos, para 
que encontrem em Jesus alívio, 
esperança e o caminho virtuoso 
para a dignidade e o bem, nós 
vos pedimos.
5. Acompanhai com vosso auxí-
lio os pais e as mães, para que 
ensinem os �lhos e �lhas a olhar 
a vida na perspectiva dos peque-
nos e simples, nós vos pedimos.
Pode haver outras preces da comunidade.

PR: Senhor nosso Deus, a Palavra 
proclamada neste dia nos revela 
a mansidão de Jesus. Ensinai-nos 
a louvar o vosso nome e a ser-
mos mansos e humildes de co-
ração. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

do mundo e fonte da vida. Nun-
ca abandonais a obra da vossa 
sabedoria, agindo sempre no 
meio de nós. Com vosso braço 
poderoso, guiastes pelo deserto 
o vosso povo de Israel. Hoje, com 
a luz e a força do Espírito San- 
to, acompanhais sempre a vossa 
Igreja, peregrina neste mundo; 
e por Jesus Cristo, vosso Filho, a 
acompanhais pelos caminhos da 
história até a felicidade perfeita 
em vosso Reino. Por essa razão, 
também nós, com os anjos e san-
tos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS: Santo, santo, santo, Se-
nhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa 
glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana nas alturas!
PR: Na verdade, vós sois santo 
e digno de louvor, ó Deus, que 
amais os seres humanos e sem-
pre os assistis no caminho da 
vida. Na verdade, é bendito o 
vosso Filho, presente no meio 
de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
AS:  O vosso Filho  

permaneça entre nós!
PR: Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso 
Espírito Santo para santificar 

Com o coração agradecido, demos 
graças ao Pai pelos dons recebidos e 
reconheçamos, no sinal do pão e do 
vinho, a nossa pobreza, que, elevada 
por Deus, se torna fonte de bênçãos.

Sobre as oferendas
Possamos, ó Deus, ser puri�ca-
dos pela oferenda que vos con-
sagramos; que ela nos leve, cada 
vez mais, a viver a vida do vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarística VI-B
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação)

PR: Na verdade, é justo e neces-
sário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Senhor, Pai santo, criador 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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estes dons do pão e do vinho, a 
�m de que se tornem para nós 
o Corpo e @ o Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
AS:  Mandai o vosso  

Espírito Santo!
PR: Na véspera de sua paixão, 
durante a última ceia, 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.
Do mesmo modo, ao �m da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente 
e o entregou 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.
Eis o mistério da fé!
AS: Anunciamos, Senhor, a 
vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!
PR: Celebrando, pois, ó Pai santo, 
a memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz �zestes entrar na 

glória da ressurreição e colocas-
tes à vossa direita, anunciamos 
a obra do vosso amor até que 
ele venha e vos oferecemos o 
pão da vida e o cálice da bên-
ção. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos 
apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. 
E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros 
do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.
AS:  Aceitai, ó Senhor,  

a nossa oferta!
PR: Fortalecei, Senhor, na unida-
de os convidados a participar da 
vossa mesa. Em comunhão com 
o nosso papa (...) e o nosso bispo 
(...), com todos os bispos, pres-
bíteros, diáconos e com todo o 
vosso povo, possamos irradiar 
con�ança e alegria e caminhar 
com fé e esperança pelas estra-
das da vida. 
AS:  Tornai viva nossa fé,  

nossa esperança!
PR: Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs (...), que adormece-
ram na paz do vosso Cristo, e de 
todos os falecidos, cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude 
da vida.
AS:  Concedei-lhes, ó Senhor, 

a luz eterna!
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PR: Concedei-nos ainda, no �m 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a Bem-aventurada Virgem Ma-
ria, com São José, seu esposo, 
com os apóstolos e mártires 
(padroeiro) e todos os santos, vos 
louvaremos e glori�caremos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho. 
Por Cristo, com Cristo, 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.

Pai-nosso
PR: Guiados pelo Espírito de Je-
sus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
AS:  Pai nosso que estais  

nos céus...
PR: Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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!

Oração pela paz
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos apóstolos: “Eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha 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 sem-
pre convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.
Se for oportuno, o presidente convida para o 
abraço da paz.

Fração do pão
AS: Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. Cordeiro de Deus, 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Cordei-
ro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
PR: Provai e vede como o Senhor 
é bom; feliz de quem nele en-
contra seu refúgio. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
AS: Senhor, eu não sou dig-
no(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma pala-
vra e serei salvo(a). 

COMUNHÃO
Antífona
Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz 
o homem que tem nele o seu refúgio! 
(Sl 33,9)

Depois da comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por esta tão gran-
de dádiva, possamos colher os 
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frutos da salvação sem jamais 
cessar vosso louvor. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Bênção fi nal
PR: O Senhor esteja convosco.

AS: Ele está no meio de nós.
PR: Abençoe-vos Deus todo-po-
deroso, Pai e Filho @ e Espírito 
Santo.                            AS: Amém.
PR: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.

AS: Graças a Deus.

DIÁLOGO DE JESUS COM O PAI
Nossa frágil inteligência não consegue captar todo o sentido e alcance do diálogo de 

Jesus com o Pai no Evangelho de hoje. Nossas pobres palavras não conseguem expressar 
toda a profundidade nele existente. Percebemos, nesse diálogo, um relacionamento 
carinhoso entre os dois. Ouvimos do Mestre palavras tão intensas e, ao mesmo tempo, 
vemo-lo dirigir-se ao Pai com simplicidade e familiaridade. 

O Mestre nos diz que seu Pai revelou “estas coisas” aos pequeninos e as ocultou aos 
sábios e entendidos. Estes são constituídos das elites políticas, culturais e religiosas do 
seu tempo. Tais elites não conseguem entender a opção de Jesus e seu Pai pelos peque-
ninos e pelos pobres. Só quem se despe de suas atitudes arrogantes e autorreferenciais 
consegue acolher a mensagem do Mestre. 

A seguir, o Evangelho revela a relação entre Jesus e o Pai. Este confi ou seu projeto 
de vida ao Filho. Com suas práticas libertadoras, Jesus revela e dá a conhecer seu Pai. 
Tudo o que o Pai tem a nos dizer, ele o entregou ao Filho. Este, por sua vez, o revelou aos 
pequeninos, abertos à sua mensagem. 

Jesus então passa a se dirigir aos que estão “cansados e fatigados” e os convida a 
aderir a ele, prometendo-lhes descanso. Preocupa-se com o povo que vive cansado sob 
o peso dos impostos, da falta dos mais elementares recursos e da obrigação de observar 
certas leis moralistas e opressoras. A proposta do Mestre é aliviar os oprimidos pelo 
fardo imposto por leis excludentes, que corroem a dignidade de enormes contingentes 
de pessoas, e pela religião legalista e moralista dos “sábios” e “entendidos”, que buscam 
o próprio bem-estar servindo-se dos fi éis. 

O Evangelho nos desafi a a sermos mansos e humildes de coração numa sociedade 
violenta, permeada de ódio e intolerância. Jesus convida a todos os que estão sobrecar-
regados pelo peso das observâncias legais a encontrar nele descanso e suavidade; pois 
ele é manso e humilde de coração, capaz de aliviar e consolar o povo sofrido, desfazendo 
ódios e divisões.

Pe. Nilo Luza, ssp

RITOS FINAIS

Toda a vida de Jesus foi voltada 
para os pequeninos, os pobres e os 
marginalizados pela sociedade, sem 
discriminar ninguém. Os pequeninos 
e os simples são capazes de entender 
e acolher a mensagem de Jesus.
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1. Abertura 
Chegada – Refrão orante (CD: Cristo, Clarão do Pai, 
faixa 13 – Paulus): 

Luz que vem do alto. / Luz que traz a vida. / 
Vem brilhar em nós, / ó Luz divina! 
Oração ao Espírito Santo: 

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei 
os corações dos vossos �éis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. Enviai o 
vosso Espírito e tudo será criado, e 
renovareis a face da terra. 
Oremos: Ó Deus, que instruístes 
os corações dos vossos fiéis com 
a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre de sua consolação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Silêncio – Oração pessoal – A seguir, rezar ou cantar: 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar (bis). 
Ao Deus do universo venham festejar (bis). 
- Seu amor por nós, �rme para sempre (bis). 
Sua �delidade dura eternamente (bis). 
- Aleluia, irmãs; aleluia, irmãos (bis). 
Do povo que trabalha a Deus louvação 
(bis). 
- Toda a humanidade, o Senhor chamou 
(bis).  
À festa do seu Reino ele a todos convo-
cou (bis). 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espí-
rito (bis). 
Glória à Trindade santa, glória ao Deus 
bendito (bis). 
Ou entoar o canto seguinte (CD: Cantos de Abertura 
e Comunhão, faixa 5 – Paulus): 

1. Um pouco além do presente, / alegre, 
o futuro anuncia / a fuga das sombras da 
noite, / a luz de um bem novo dia. 
Venha teu Reino, Senhor! / A festa da vida 
recria! /: A nossa espera e a dor / transforma 
em plena alegria! :/ Aiê, eiá, aiê, aê, aê. 
2. Botão de esperança se abre, / prenún-
cio da �or que se faz. / Promessa de tua 
presença, / que a vida abundante nos traz. 

3. Saudade da terra sem males, / do 
Éden de plumas e �ores, / da paz e jus-
tiça irmanadas, / num mundo sem ódio 
nem dores.
4. Saudade de um mundo sem guerras, 
/ anelos de paz e inocência: / de corpos 
e mãos que se encontram, / sem armas, 
sem morte e violência.  
5. Saudade de um mundo sem donos: / 
ausência de fortes e fracos, / derrota de 
todos os sistemas / que criam palácios, 
barracos. 
6. Já temos preciosa semente, / penhor 
do teu Reino agora. / Futuro ilumina o 
presente, / tu vens e virás sem demora.   
2. Recordação da vida 
Lembrar pessoas e/ou fatos recentes. 

3. Motivação 
O animador motiva o encontro. 

4. Salmo do dia 
Refrão aclamativo (CD: Celebrações Especiais, v. 2, 
faixa 10 – Paulus): 

A vossa Palavra, Senhor, / é sinal de inte-
resse por nós! (bis) 
5. Evangelho do dia
Leitura, meditação e partilha da Palavra, seguin-
do os passos da leitura orante: 

1o) Leitura  (o que diz o texto? – ler o 
texto e retomar palavras, expressões ou 
frases do texto); 
2o) Meditação (o que o texto me diz? – 
re�etir, aprofundar e aplicar a mensagem 
para hoje); 
3o) Contemplação (ver a realidade com 
os olhos de Deus – em silêncio, mergu-
lhar no mistério de Deus); 
4o) Oração (o que o texto me faz dizer a 
Deus? – conversar com Deus, apresen-
tando preces e louvação); 
5o) Ação (o que o texto me leva a viver? 
– pode-se assumir algum compromisso 
simples e viável). 
Concluir com o pai-nosso e, a seguir, entoar o 
refrão (CD: Liturgia VI, faixa 14 – Paulus): 

•  C Í R C U L O  B Í B L I C O  PA R A  O  T E M P O  C O M U M  •
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Bendito seja Deus! / Bendito o seu amor! / 
Bendito seja Deus, / Pai onipotente, nosso 
Criador! (bis) 
6. Cântico de Maria (rezado ou cantado)
(CD: Liturgia IV, faixa 10 – Paulus)

O Senhor fez em mim maravilhas, / santo 
é seu nome (bis).
1. A minh’alma engrandece o Senhor / e 
exulta o meu espírito em Deus, meu sal-
vador; / porque olhou para a humildade 
de sua serva, / doravante as gerações hão 
de chamar-me de bendita.
2. O Poderoso fez em mim maravilhas, / 
e santo é o seu nome! / Seu amor para 
sempre se estende / sobre aqueles que 
o temem.
3. Manifesta o poder de seu braço, / dis-
persa os soberbos; / derruba os podero-
sos de seus tronos / e eleva os humildes.
4. Sacia de bens os famintos, / despede 
os ricos sem nada. / Acolhe Israel, seu 
servidor, / �el ao seu amor.
5. Como havia prometido a nossos pais, 
/ em favor de Abraão e de seus �lhos 
para sempre. / Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Santo Espírito, / desde agora e para 
sempre, pelos séculos, amém!
7. Oração 
14o domingo
Animador:  Ó Deus, revelais o vosso 
Reino e o dais em herança aos simples 
e puros de coração. Fazei-nos humildes, 
livres e felizes, para que nossa vida seja 
semelhante à de vosso Filho, Jesus Cristo. 
Que ele nos ajude a enfrentar os desa�os 
de todos os dias e a anunciar a alegria 
que brota da fé e da vossa bondade. Por 
Cristo, nosso Senhor.  
Todos: Amém. 
15o domingo
Animador: Ó Pai, pela força do Espírito 
Santo, aumentai em nós a disponibi-

lidade de acolher a semente da vossa 
Palavra. Que ela produza frutos de justiça 
e de paz, para que o mundo conheça a 
esperança do vosso Reino. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Todos: Amém. 
16o domingo
Animador: Ó Pai, sustentai-nos sempre 
com a força e a paciência do vosso amor. 
Fazei fruti�car em nós a vossa Palavra, se-
mente e força de crescimento da Igreja. 
Alimentai em vosso povo a esperança 
de uma nova sociedade. Que a vinda do 
Senhor Jesus faça resplandecer como o 
sol vosso Reino de justiça e de amor. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém. 
17o domingo
Animador:  Pai, fonte da sabedoria, em 
Cristo nos revelais o tesouro escondido e 
a pérola preciosa. Concedei-nos o discer-
nimento que só o Espírito pode dar, para 
avaliarmos retamente as realidades deste 
mundo e os valores do vosso Reino. Ensi-
nai-nos a renunciar aos bens aparentes, 
para acolher os vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Todos:Amém. 
8. Bênção 
Animador:  Deus, que enviou seu Filho 
ao mundo para revelar o seu imenso 
amor de Pai e salvar a humanidade, nos 
abençoe agora e sempre: Pai e Filho e 
Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Animador: Bendigamos ao Senhor. 
Todos: Demos graças a Deus. 
Refrão final (CD: Festas Litúrgicas III, faixa 18 - Paulus): 

Imaculada, Maria de Deus, / coração pobre 
acolhendo Jesus. / Imaculada, Maria do 
povo, / mãe dos a�itos que estão junto 
à cruz. 
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Antífona
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 
no meio do vosso templo. Vosso louvor 
se estenda, como o vosso nome, até os 
con� ns da terra; toda justiça se encontra 
em vossas mãos (Sl 47,10s).

Repleto de ternura e misericórdia, 
Deus deseja a felicidade de todo o 
povo e quer falar ao nosso coração 
nesta liturgia. Respondendo ao seu 
amor, acolhamos o Deus de paciên-
cia e compaixão.

Oração do dia
Ó Deus, que, pela humilhação do 
vosso Filho, reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos � -
lhos e � lhas de santa alegria e dai 
aos que libertastes da escravidão 
do pecado o gozo das alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

ção; 17e ela aí responderá ao com-
promisso, como nos dias de sua 
juventude, nos dias da sua vinda 
da terra do Egito. 18Acontecerá 
nesse dia, diz o Senhor, que ela 
me chamará ‘Meu marido’, e não 
mais chamará ‘Meu Baal’. 21Eu te 
desposarei para sempre; eu te 
desposarei conforme as sanções 
da justiça e conforme as práticas 
da misericórdia. 22Eu te desposa-
rei para manter � delidade, e tu 
conhecerás o Senhor”. – Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial 144(145)
Misericórdia e piedade é o Senhor.
1. Todos os dias haverei de ben-
dizer-vos, / hei de louvar o vosso 
nome para sempre. / Grande é o 
Senhor e muito digno de louvo-
res, / e ninguém pode medir sua 
grandeza. – R.
2. Uma idade conta à outra vossas 
obras / e publica os vossos feitos 
poderosos; / proclamam todos 
o esplendor de vossa glória / e 
divulgam vossas obras porten-
tosas! – R.
3. Narram todos vossas obras po-
derosas, / e de vossa imensidade 
todos falam. / Eles recordam vos-
so amor tão grandioso / e exal-
tam, ó Senhor, vossa justiça. – R.
4. Misericórdia e piedade é o 
Senhor, / ele é amor, é paciência, 
é compaixão. / O Senhor é muito 
bom para com todos, / sua ternu-
ra abraça toda criatura. – R.

segunda
14a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
6

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

Deus cria intimidade com seu povo 
e dele espera atitudes fundadas na 
justiça e na prática da misericórdia. 
Jesus manifesta a bondade e a com-
paixão de Deus mediante a cura de 
duas mulheres.

Leitura (Oseias 2,16-18.21-22)
Leitura da profecia de Oseias – 
Assim fala o Senhor: 16“Eis que 
eu a vou seduzir, levando-a à 
solidão, onde lhe falarei ao cora-
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Evangelho (Mateus 9,18-26)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesus Cristo salvador destruiu o mal e 
a morte; / fez brilhar, pelo Evangelho, a 
luz e a vida imperecíveis (2Tm 1,10). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
18Enquanto Jesus estava falando, 
um chefe aproximou-se, incli-
nou-se profundamente diante 
dele e disse: “Minha �lha acaba 
de morrer. Mas vem, impõe 
tua mão sobre ela e ela viverá”. 
19Jesus levantou-se e o seguiu, 
junto com os seus discípulos. 
20Nisto, uma mulher que sofria 
de hemorragia há doze anos veio 
por trás dele e tocou a barra do 
seu manto. 21Ela pensava consi-
go: “Se eu conseguir ao menos 
tocar no manto dele, ficarei 
curada”. 22Jesus voltou-se e, ao 
vê-la, disse: “Coragem, �lha! A 
tua fé te salvou”. E a mulher �cou 
curada a partir daquele instante. 
23Chegando à casa do chefe, Je-
sus viu os tocadores de �auta e 
a multidão alvoroçada 24e disse: 
“Retirai-vos, porque a menina 
não morreu, mas está dormin-
do”. E começaram a caçoar dele. 
25Quando a multidão foi afasta-
da, Jesus entrou, tomou a meni-
na pela mão, e ela se levantou. 
26Essa notícia espalhou-se por 
toda aquela região. – Palavra da 
salvação. 

Preces da assembleia
1. Pelo papa e pelas demais 
lideranças religiosas, para que, 
a exemplo de Jesus, acolham a 
todos sem discriminação nem 
qualquer forma de preconceito, 
rezemos.
AS:  Por vossa compaixão, 

ouvi-nos, Senhor.
2. Pelos chefes das nações, para 
que sejam sensíveis aos proble-
mas e carências da população e a 
socorram com rapidez e e�cácia, 
rezemos.
3. Pelos médicos e pelos outros 
pro�ssionais da saúde, para que 
sejam devidamente valorizados 
e ponham todo empenho para 
curar o povo, rezemos.
4. Pelos pais e mães de família, 
para que conduzam seus �lhos 
com imensa compreensão e cons-
tante misericórdia, rezemos. 
Preces espontâneas. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Possamos, ó Deus, ser puri�ca-
dos pela oferenda que vos con-
sagramos; que ela nos leve, cada 
vez mais, a viver a vida do vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 
o homem que tem nele o seu refúgio! 
(Sl 33,9)

Depois da comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
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enriquecidos por esta tão gran-
de dádiva, possamos colher os 
frutos da salvação sem jamais 
cessar vosso louvor. Por Cristo, 
nosso Senhor.

*SANTA MARIA GORETTI
(vermelho – ofício da memória)

Maria nasceu na Itália em 1890 e lá foi 
morta precocemente, em 1902. Perdeu 
a vida em honra de sua pureza e da fé. 
Após receber 18 punhaladas, agonizando, 
disse: “Por amor a Jesus, eu perdoo Ale-
xandre. Quero que ele esteja comigo no 
paraíso”. Em sua canonização, em 1950, 
estavam presentes a mãe da pequena 
agricultora e seu algoz, saído da prisão 
e convertido. Celebrando esta memória, 
rezemos por todas as pessoas violentadas 
em sua dignidade. 
Oração do dia: Ó Deus, fonte de ino-
cência e pureza, que ornastes Maria 
Goretti, ainda adolescente, com a 
graça do martírio e a coroastes no 
combate pela virgindade, dai-nos, 
por sua intercessão, guardar sempre 
os vossos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
Sobre as oferendas: Aceitai, ó Deus, 
nossa humilde homenagem na come-
moração da virgem Santa Maria Go-
retti e concedei-nos, por esta oblação 
puríssima, manter acesa em nossos 
corações a chama do vosso amor. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Depois da comunhão: Nutridos pelo 
pão do céu, imploramos, ó Deus, vossa 
clemência, para que, alegrando-nos 
com a festa de Santa Maria Goretti, 
possamos alcançar perdão para os 
nossos pecados, graça e proteção para 
nossas vidas e � nalmente a glória eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona 
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 
no meio do vosso templo. Vosso louvor 
se estenda, como o vosso nome, até os 
con� ns da terra; toda justiça se encontra 
em vossas mãos (Sl 47,10s).

Por meio do profeta, Deus repreende 
os dirigentes do povo, levando-os a 
re� etir sobre os seus erros e fracassos. 
Celebrando confiantes no Senhor, 
reconheçamos que só ele pode nos 
libertar das escravidões.

Oração do dia
Ó Deus, que, pela humilhação do 
vosso Filho, reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos � -
lhos e � lhas de santa alegria e dai 
aos que libertastes da escravidão 
do pecado o gozo das alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

terça
14a SEMANA COMUM

(verde – ofício do dia)
7

RITOS INICIAIS

Deus dá a conhecer ao povo as con-
sequências de seus desvios. Diante 
das oposições, Jesus desenvolve sua 
atividade de pastor e conta com seus 
seguidores para continuar sua obra 
libertadora. 

Leitura (Oseias 8,4-7.11-13)
Leitura da profecia de Oseias – 
Assim fala o Senhor: 4“Eles cons-
tituíram reis sem minha vontade; 

LITURGIA DA PALAVRA
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constituíram príncipes sem meu 
conhecimento; sua prata e seu 
ouro serviram para fazer ídolos e 
para sua perdição. 5Teu bezerro, 
ó Samaria, foi jogado ao chão; 
minha cólera in�amou-se contra 
eles. Até quando �carão sem pu-
ri�car-se? 6Esse bezerro provém 
de Israel; um artesão fabricou-o, 
isso não é um deus; será feito 
em pedaços esse bezerro de 
Samaria. 7Semeiam ventos, co-
lherão tempestades; se não há 
espiga, o grão não dará farinha; 
e, mesmo que dê, estranhos a 
comerão. 11Efraim ergueu muitos 
altares em expiação do pecado, 
mas seus altares resultaram-lhe 
em pecado. 12Eu lhes deixei, 
por escrito, grande número de 
preceitos, mas estes foram consi-
derados coisa que não lhes toca. 
13Gostam de oferecer sacrifícios, 
imolam carnes e comem; mas o 
Senhor não os recebe. Antes, o 
Senhor lembra seus pecados e 
castiga suas culpas: eles deverão 
voltar para o Egito”. – Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial 113B(115) 
Con�a, Israel, no Senhor!
1. É nos céus que está o nosso 
Deus, / ele faz tudo aquilo que 
quer. / São os deuses pagãos 
ouro e prata, / todos eles são 
obras humanas. – R.
2. Têm boca e não podem falar, / 
têm olhos e não podem ver; / têm 

nariz e não podem cheirar, / ten-
do ouvidos, não podem ouvir. – R.
3. Têm mãos e não podem pegar, 
/ têm pés e não podem andar. / 
Como eles, serão seus autores, 
/ que os fabricam e neles con-
�am. – R.
4. Con�a, Israel, no Senhor. / Ele 
é teu auxílio e escudo! / Con�a, 
Aarão, no Senhor. / Ele é teu au-
xílio e escudo! – R.

Evangelho (Mateus 9,32-38)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu sou o bom pastor, conheço minhas 
ovelhas, / e elas me conhecem, assim 
fala o Senhor (Jo 10,14). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 32apresentaram 
a Jesus um homem mudo, que 
estava possuído pelo demônio. 
33Quando o demônio foi expul-
so, o mudo começou a falar. As 
multidões ficaram admiradas 
e diziam: “Nunca se viu coisa 
igual em Israel”. 34Os fariseus, 
porém, diziam: “É pelo chefe 
dos demônios que ele expulsa 
os demônios”. 35Jesus percorria 
todas as cidades e povoados, 
ensinando em suas sinagogas, 
pregando o Evangelho do Reino 
e curando todo tipo de doença 
e enfermidade. 36Vendo Jesus as 
multidões, compadeceu-se de-
las, porque estavam cansadas e 
abatidas como ovelhas que não 
têm pastor. Então disse a seus 
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discípulos: 37“A messe é gran-
de, mas os trabalhadores são 
poucos. 38Pedi, pois, ao dono da 
messe que envie trabalhadores 
para a sua colheita!” – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos membros da Igreja, para 
que, nas celebrações litúrgicas, 
manifestem autêntica fé e since-
ridade de coração, rezemos.
AS:  Socorrei-nos, Senhor, 

por vossa compaixão.
2. Pelos dirigentes do povo, para 
que façam correto uso do di-
nheiro público, aplicando-o em 
benefício de toda a sociedade, 
rezemos.
3. Pelos catequistas, para que 
apresentem aos catequizandos 
a imagem fiel de Deus como 
bom pastor rico em misericórdia, 
rezemos.
4. Pelos rapazes e moças, para 
que respondam ao chamado 
de Deus e se dediquem ao seu 
Reino na vocação assumida, re-
zemos.
Preces espontâneas. 

Antífona
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 
o homem que tem nele o seu refúgio! 
(Sl 33,9)

Depois da comunhão 
Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por esta tão gran-
de dádiva, possamos colher os 
frutos da salvação sem jamais 
cessar vosso louvor. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 
no meio do vosso templo. Vosso louvor 
se estenda, como o vosso nome, até os 
con� ns da terra; toda justiça se encontra 
em vossas mãos (Sl 47,10s).

Para restabelecer a comunhão com 
Deus, cabe ao ser humano tomar o 
caminho da justiça e rejeitar toda for-
ma de idolatria. De coração sincero, 
busquemos o Senhor, que nos chama 
pelo nome e nos envia.

Oração do dia 
Ó Deus, que, pela humilhação do 
vosso Filho, reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos � -
lhos e � lhas de santa alegria e dai 
aos que libertastes da escravidão 
do pecado o gozo das alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

quarta
14a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
8

RITOS INICIAIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas 
Possamos, ó Deus, ser puri� ca-
dos pela oferenda que vos con-
sagramos; que ela nos leve, cada 
vez mais, a viver a vida do vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
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O profeta nos convida a semear jus-
tiça para colher amor. O salmo nos 
orienta a buscar a face do Senhor. E 
Jesus nos recomenda anunciar, por 
toda parte, que o Reino de Deus está 
próximo.

Leitura (Oseias 10,1-3.7-8.12)

Leitura da profecia de Oseias – 1Is-
rael era uma vinha exuberante e 
dava frutos para seu consumo; na 
medida de sua produção, erguia 
os numerosos altares; na medida 
da fertilidade da terra, embele-
zava seus ídolos. 2Com o coração 
dividido, deve agora receber 
castigo; o Senhor mesmo der-
rubará seus altares, destruirá os 
seus simulacros. 3Decerto, dirão 
agora: “Não temos rei; não temos 
medo do Senhor. Que poderia o 
rei fazer por nós?” 7Samaria está 
liquidada, seu rei vai �utuando 
como palha em cima da água. 
8Será desmantelada a idolatria 
dos lugares altos, pecado de 
Israel; ali crescerão espinhos e 
abrolhos sobre seus altares; então 
se dirá aos montes: “Cobri-nos!”, 
e às colinas: “Caí sobre nós!” 12Se-
meai justiça entre vós e colhereis 
amor; desbravai uma roça nova. É 
tempo de procurar o Senhor, até 
que ele venha e derrame a justiça 
em vós. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 104(105)
Buscai constantemente a face do 
Senhor!
1. Cantai, entoai salmos para ele, 
/ publicai todas as suas maravi-
lhas! / Gloriai-vos em seu nome, 
que é santo, / exulte o coração 
que busca a Deus! – R.
2. Procurai o Senhor Deus e seu 
poder, / buscai constantemente 
a sua face! / Lembrai as maravi-
lhas que ele fez, / seus prodígios 
e as palavras de seus lábios! – R.
3. Descendentes de Abraão, seu 
servidor, / e �lhos de Jacó, seu es-
colhido, / ele mesmo, o Senhor, 
é nosso Deus, / vigoram suas leis 
em toda a terra. – R.

Evangelho (Mateus 10,1-7)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Convertei-vos e crede no Evangelho, / 
pois o Reino de Deus está chegando! 
(Mc 1,15) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 1Jesus chamou 
os doze discípulos e deu-lhes po-
der para expulsarem os espíritos 
maus e para curarem todo tipo 
de doença e enfermidade. 2Estes 
são os nomes dos doze apóstolos: 
primeiro, Simão chamado Pedro, 
e André, seu irmão; Tiago, �lho de 
Zebedeu, e seu irmão João; 3Filipe 
e Bartolomeu; Tomé e Mateus, 
o cobrador de impostos; Tiago, 
�lho de Alfeu, e Tadeu; 4Simão, o 
Zelota, e Judas Iscariotes, que foi 
o traidor de Jesus. 5Jesus enviou 

LITURGIA DA PALAVRA
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esses doze com as seguintes reco-
mendações: “Não deveis ir aonde 
moram os pagãos nem entrar nas 
cidades dos samaritanos! 6Ide, 
antes, às ovelhas perdidas da casa 
de Israel! 7Em vosso caminho, 
anunciai: ‘O Reino dos céus está 
próximo’”. – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. “Procurai o Senhor e seu po-
der.” Pelos membros da Igreja, 
para que renovem sua con� ança 
em Deus e a ele recorram em 
todas as circunstâncias, rezemos.
AS:  Por vosso amor, 

 ouvi-nos, Senhor. 
2. “Semeai justiça entre vós e co-
lhereis amor.” Pelos governantes, 
para que exerçam sua função 
com base na prática da justiça 
e proporcionem vida digna a 
todos os cidadãos, rezemos.
3. “É tempo de procurar o Se-
nhor.” Pelos que creem em Deus, 
para que se deixem conduzir por 
ele e propaguem suas maravi-
lhas e suas palavras, rezemos.
4. “Convertei-vos e crede no 
Evangelho.” Por todos nós, para 
que evitemos o pecado e bus-
quemos agradar a Deus por uma 
vida honesta e repleta de amor 
fraterno, rezemos.
Preces espontâneas. 

sagramos; que ela nos leve, cada 
vez mais, a viver a vida do vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 
o homem que tem nele o seu refúgio! 
(Sl 33,9)

Depois da comunhão 
Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por esta tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar 
vosso louvor. Por Cristo, nosso 
Senhor.

*SANTO AGOSTINHO ZHAO RONG
(vermelho – ofício da memória)

Padre Agostinho, falecido em 1815, e seus 
companheiros mártires, num período 
de quase três séculos, perderam a vida 
durante as perseguições aos cristãos 
em território chinês. O exemplo desses 
cristãos nos anime a testemunhar com a 
própria vida a fé que professamos. 
Oração do dia: Deus todo-poderoso, 
que destes aos Santos Agostinho Zhao 
Rong e companheiros a graça de sofrer 
pelo Cristo, ajudai também nossa fra-
queza, para que possamos viver � rmes 
em nossa fé, como eles não hesitaram 
em morrer por vosso amor. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
Sobre as oferendas: Possa agradar-
-vos, ó Deus, a oferenda que vos será 
consagrada em honra do martírio dos 
vossos santos Agostinho e compa-
nheiros, para que nos puri� que dos 
nossos pecados e vos torne propício 
às nossas preces. Por Cristo, nosso 
Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas 
Possamos, ó Deus, ser puri� ca-
dos pela oferenda que vos con-
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Depois da comunhão: Nutridos com o 
pão do céu, nos tornamos um só corpo 
em Cristo. Fazei, ó Pai, que jamais nos 
afastemos do seu amor e, a exemplo 
dos vossos mártires Santos Agostinho 
e companheiros, superemos tudo co-
rajosamente por aquele que nos amou 
primeiro. Por Cristo, nosso Senhor.

caminho da santidade através da 
provação, do trabalho humilde e 
da oração constante, concedei-
-nos, por seu auxílio e a seu exem-
plo, suportar com fortaleza os 
sofrimentos de cada dia e encon-
trar a plenitude de vossa graça no 
serviço às pessoas, especialmente 
às mais necessitadas. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Antífona
A estrada dos justos é como a luz, cresce 
do amanhecer até o pleno dia (Pr 4,18).

Amábile Lúcia Visintainer nasceu na 
Itália em 1865 e, com sua família, 
migrou para o Brasil, estabelecendo-
-se em Nova Trento, Santa Catarina. 
Como consagrada, assumiu o nome 
de Paulina do Coração Agonizante 
de Jesus. Fundou a Congregação 
das Irmãzinhas da Imaculada Con-
ceição, com a qual se dedicou aos 
pobres, doentes, crianças órfãs e 
ex-escravos. Praticou virtudes heroi-
cas, principalmente a humildade e a 
obediência. Acometida pelo diabe-
tes, enfrentou um período de grande 
sofrimento, amputando um braço 
e ficando cega. Faleceu em 1942, 
em São Paulo, e foi canonizada em 
2002. A celebração de sua memória 
nos anime no serviço generoso aos 
pobres e marginalizados.

Oração do dia 
Ó Deus onipotente e eterno, que 
exaltais os humildes e simples e 
conduzistes Santa Paulina pelo 

quinta
SANTA PAULINA DO CORAÇÃO 

AGONIZANTE DE JESUS - RELIGIOSA E VIRGEM
(branco, pref. comum ou das virgens, pág. 

7 – ofício da memória)
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LITURGIA DA PALAVRA
Deus cuida de seus � lhos e � lhas “com 
laços de amor”. Jesus apresenta a 
seus discípulos seu projeto libertador 
e os envia em missão.

Leitura (Oseias 11,1-4.8-9)
Leitura da profecia de Oseias – 
Assim fala o Senhor: 1“Quando 
Israel era criança, eu já o amava, 
e desde o Egito chamei meu 
� lho. 2Quanto mais eu os chama-
va, tanto mais eles se afastavam 
de mim; imolavam aos Baals e 
sacri� cavam aos ídolos. 3Ensinei 
Efraim a dar os primeiros passos, 
tomei-o em meus braços, mas 
eles não reconheceram que eu 
cuidava deles. 4Eu os atraía com 
laços de humanidade, com laços 
de amor; era para eles como 
quem leva uma criança ao colo 
e rebaixava-me a dar-lhes de 
comer. 8Meu coração comove-se 
no íntimo e arde de compaixão. 
9Não darei largas à minha ira, não 
voltarei a destruir Efraim, eu sou 
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Deus e não homem; o santo no 
meio de vós, e não me servirei 
do terror”. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 79(80)
Sobre nós iluminai a vossa face / 
e, então, seremos salvos, ó Senhor!
1. Ó pastor de Israel, prestai ouvi-
dos. / Vós, que sobre os querubins 
vos assentais, / despertai vosso 
poder, ó nosso Deus, / e vinde 
logo nos trazer a salvação! – R.
2. Voltai-vos para nós, Deus do 
universo! † Olhai dos altos céus e 
observai. / Visitai a vossa vinha e 
protegei-a! / Foi a vossa mão di-
reita que a plantou; / protegei-a, 
e ao rebento que �rmastes! – R.

Evangelho (Mateus 10,7-15)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Convertei-vos e crede no Evangelho, / 
pois o Reino de Deus está chegando! 
(Mc 1,15) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 
– Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: 7“Em vosso 
caminho, anunciai: ‘O Reino dos 
céus está próximo’. 8Curai os 
doentes, ressuscitai os mortos, 
puri�cai os leprosos, expulsai os 
demônios. De graça recebestes, 
de graça deveis dar! 9Não leveis 
ouro, nem prata, nem dinheiro 
nos vossos cintos; 10nem sacola 
para o caminho, nem duas túni-
cas, nem sandálias, nem bastão, 
porque o operário tem direito ao 
seu sustento. 11Em qualquer cida-

de ou povoado onde entrardes, 
informai-vos para saber quem 
ali seja digno. Hospedai-vos com 
ele até a vossa partida. 12Ao en-
trardes numa casa, saudai-a. 13Se 
a casa for digna, desça sobre ela 
a vossa paz; se ela não for digna, 
volte para vós a vossa paz. 14Se 
alguém não vos receber nem es-
cutar vossa palavra, saí daquela 
casa ou daquela cidade e sacudi 
a poeira dos vossos pés. 15Em 
verdade vos digo, as cidades de 
Sodoma e Gomorra serão trata-
das com menos dureza do que 
aquela cidade, no dia do juízo”. 
– Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelo papa e pelos demais líderes 
da Igreja, para que se ponham, 
de forma concreta e eficaz, a 
serviço da libertação dos po-
bres e marginalizados, rezemos.
AS:  Salvai-nos, Senhor, por 

vosso amor e compaixão.
2. Pelas autoridades constituídas, 
para que zelem seriamente pela 
saúde, pela educação e pela se-
gurança dos cidadãos, rezemos.
3. Pelos enfermos de nossas fa-
mílias e comunidades, para que 
Deus os alivie em seus sofrimen-
tos e os conduza no caminho da 
saúde, rezemos.
4. Pelas pessoas consagradas  
a Deus, para que permaneçam 
animadas e ativas a serviço do 
anúncio do Reino, rezemos.
Preces espontâneas. 



dia 10 Sexta-feira 44

Sobre as oferendas 
Abençoai, Senhor, os dons que 
vos oferecemos em memória 
de Santa Paulina e concedei, vos 
pedimos, que, convertidos pela 
vossa graça, vivamos uma vida 
nova à luz do Evangelho. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona
Vinde a mim todos vós que estais cansa-
dos e carregados de fardos, e eu vos darei 
descanso (Mt 11,28).

Depois da comunhão 
Ó Deus, concedei-nos imitar a 
simplicidade, a humildade e a 
vida de oração de Santa Paulina, 
para que, forti� cados pelo seu 
exemplo, cheguemos à glória 
celeste. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração do dia 
Ó Deus, que, pela humilhação do 
vosso Filho, reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos � -
lhos e � lhas de santa alegria e dai 
aos que libertastes da escravidão 
do pecado o gozo das alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

LITURGIA EUCARÍSTICA

sexta
14a SEMANA COMUM

(verde – ofício do dia)
10
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LITURGIA DA PALAVRA
Jesus envia os seus discípulos como 
ovelhas para o meio de lobos. Não 
os deixará, porém, à mercê dos ad-
versários. Haverá de conduzi-los 
por caminhos retos e socorrê-los em 
todas as circunstâncias.

Leitura (Oseias 14,2-10)
Leitura da profecia de Oseias –
Assim fala o Senhor: 2“Volta, Israel, 
para o Senhor, teu Deus, porque 
estavas caído em teu pecado. 
3Vós todos, encontrai palavras e 
voltai para o Senhor; dizei-lhe: ‘Li-
vra-nos de todo mal e aceita este 
bem que oferecemos, o fruto de 
nossos lábios. 4A Assíria não nos 
salvará; não queremos montar 
nossos cavalos, não chamaremos 
mais ‘deuses nossos’ a produtos 
de nossas mãos; em ti encontrará 
o órfão misericórdia’. 5Hei de curar 
sua perversidade e me será fácil 
amá-los, deles afastou-se a minha 
cólera. 6Serei como orvalho para 
Israel; ele � orescerá como o lírio 
e lançará raízes como plantas 
do Líbano. 7Seus ramos hão de 
estender-se; será seu esplendor 

Antífona
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 
no meio do vosso templo. Vosso louvor 
se estenda, como o vosso nome, até os 
con� ns da terra; toda justiça se encontra 
em vossas mãos (Sl 47,10s).

Chamados à conversão, recebemos 
de Jesus o conforto e a garantia da 
presença e� caz do Espírito Santo nas 
tribulações. Celebremos na certeza 
de que o Senhor é nosso companhei-
ro inseparável na missão.
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como o da oliveira, e seu perfume 
como o do Líbano. 8Voltarão a 
sentar-se à minha sombra e a cul-
tivar o trigo, e �orescerão como a 
videira, cuja fama se iguala à do 
vinho do Líbano. 9Que tem ainda 
Efraim a ver com ídolos? Sou eu 
que o atendo e que olho por ele. 
Sou como o cipreste sempre ver-
de: de mim procede o teu fruto. 
10Compreenda estas palavras o 
homem sábio, re�ita sobre elas 
o bom entendedor! São retos os 
caminhos do Senhor e por eles 
andarão os justos, enquanto os 
maus ali tropeçam e caem”. – Pa-
lavra do Senhor.

Salmo responsorial 50(51)
Minha boca anunciará vosso lou-
vor!
1. Tende piedade, ó meu Deus, 
misericórdia! / Na imensidão de 
vosso amor, puri�cai-me! / Lavai-
-me todo inteiro do pecado / e 
apagai completamente a minha 
culpa! – R.
2. Mas vós amais os corações que 
são sinceros, / na intimidade me 
ensinais sabedoria. / Aspergi-me 
e serei puro do pecado, / e mais 
branco do que a neve �carei. – R.
3. Criai em mim um coração que 
seja puro, / dai-me de novo um 
espírito decidido. / Ó Senhor, não 
me afasteis de vossa face / nem 
retireis de mim o vosso Santo 
Espírito! – R.
4. Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo / e con�rmai-me com espí-

rito generoso! / Abri meus lábios, 
ó Senhor, para cantar, / e minha 
boca anunciará vosso louvor! – R.

Evangelho (Mateus 10,16-23)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Quando o Paráclito vier, o Espírito da 
verdade, / ele vos conduzirá a toda a 
verdade, / lembrar-vos-á de tudo o que 
eu tenho falado (Jo 16,13; 14,26). – R.

Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Mateus – Na-
quele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 16“Eis que eu vos envio 
como ovelhas no meio de lobos. 
Sede, portanto, prudentes como 
as serpentes e simples como as 
pombas. 17Cuidado com os ho-
mens, porque eles vos entrega-
rão aos tribunais e vos açoitarão 
nas suas sinagogas. 18Vós sereis 
levados diante de governadores 
e reis por minha causa, para dar 
testemunho diante deles e das 
nações. 19Quando vos entrega-
rem, não �queis preocupados de 
como falar ou do que dizer. Então 
naquele momento vos será indi-
cado o que deveis dizer. 20Com 
efeito, não sereis vós que havereis 
de falar, mas sim o Espírito do 
vosso Pai é que falará através de 
vós. 21O irmão entregará à morte 
o próprio irmão; o pai entregará 
o filho; os filhos se levantarão 
contra seus pais e os matarão. 
22Vós sereis odiados por todos por 
causa do meu nome. Mas quem 
perseverar até o fim, esse será 
salvo. 23Quando vos perseguirem 
numa cidade, fugi para outra. Em 
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verdade vos digo, vós não aca-
bareis de percorrer as cidades de 
Israel antes que venha o Filho do 
Homem”. – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. “Vós amais os corações que 
são sinceros.” Pelos membros da 
Igreja, para que busquem conhe-
cer sempre mais a verdadeira face 
de Deus e se voltem para ele com 
humildade e con� ança, rezemos.
AS:  Socorrei-nos, Senhor, 

por vossa misericórdia.
2. “São retos os caminhos do 
Senhor e por ele andarão os 
justos.” Pelos dirigentes do povo, 
para que governem com justiça 
e se esforcem para superar as 
desigualdades sociais, rezemos.
3. “O Espírito do vosso Pai é 
que falará através de vós.” Pelos 
missionários e pregadores da Pa-
lavra de Deus, para que con� em 
inteiramente no Espírito Santo e 
em seu socorro nos momentos 
difíceis, rezemos.
4. “Minha boca anunciará vosso 
louvor.” Pelas comunidades que 
se reúnem para as celebrações 
litúrgicas, para que celebrem de 
modo dinâmico, orante e parti-
cipativo, rezemos.
Preces espontâneas. 

Sobre as oferendas 
Possamos, ó Deus, ser puri� ca-
dos pela oferenda que vos con-
sagramos; que ela nos leve, cada 

LITURGIA EUCARÍSTICA

vez mais, a viver a vida do vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 
o homem que tem nele o seu refúgio! 
(Sl 33,9)

Depois da comunhão 
Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por esta tão gran-
de dádiva, possamos colher os 
frutos da salvação sem jamais 
cessar vosso louvor. Por Cristo, 
nosso Senhor.

sábado
SÃO BENTO

ABADE E PAI DOS MONGES
(branco, pref. comum ou dos santos, 

pág. 6 – ofício da memória)
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Antífona
Senhor, porção de minha herança e minha 
taça, tendes em mãos o meu destino; cou-
be-me por sorte a boa parte; sim, é bela a 
herança que me cabe! (Sl 15,5s)

Nascido na Itália em 480 e falecido 
em 547, Bento fez-se eremita e, mais 
tarde, � xou morada no monte Cassi-
no, onde passou a viver em comuni-
dade. Aí escreveu sua famosa regra, 
na qual conseguiu conciliar doçura 
e � rmeza, simplicidade e prudência, 
obediência e liberdade. Fundou a 
Ordem dos Beneditinos, que se espa-
lharam na Europa e em outros conti-
nentes. Seu lema, que nos convida a 
unir oração e trabalho, seja uma luz a 
orientar-nos no caminho da virtude.

Oração do dia
Ó Deus, que � zestes o abade São 
Bento preclaro mestre na escola 
do vosso serviço, concedei que, 
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nada preferindo ao vosso amor, 
corramos de coração dilatado 
no caminho dos vossos manda-
mentos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

boca, dizendo: “Assim que isto 
tocou teus lábios, desapareceu 
tua culpa, e teu pecado está per-
doado”. 8Ouvi a voz do Senhor, 
que dizia: “Quem enviarei? Quem 
irá por nós?” Eu respondi: “Aqui 
estou! Envia-me”. – Palavra do 
Senhor.
Salmo responsorial 92(93)
Reina o Senhor, revestiu-se de es-
plendor.
1. Deus é rei e se vestiu de ma-
jestade, / revestiu-se de poder e 
de esplendor! – R.
2. Vós �rmastes o universo ina-
balável, † vós firmastes vosso 
trono desde a origem, / desde 
sempre, ó Senhor, vós existis! – R.
3. Verdadeiros são os vossos tes-
temunhos, † refulge a santidade 
em vossa casa, / pelos séculos 
dos séculos, Senhor! – R.
Evangelho (Mateus 10,24-33)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Felizes sereis vós se fordes ultrajados 
por causa de Jesus, / pois repousa so-
bre vós o Espírito de Deus (1Pd 4,14). – R.

Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo segundo Ma-
teus – Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus discípulos: 24“O 
discípulo não está acima do 
mestre, nem o servo acima do 
seu senhor. 25Para o discípulo, 
basta ser como o seu mestre, 
e para o servo, ser como o seu 
senhor. Se ao dono da casa eles 

LITURGIA DA PALAVRA

Todo batizado recebe o chamado 
profético de anunciar a Palavra de 
Deus num mundo hostil, tendo como 
retaguarda o cuidado providente 
do Pai celeste e o incentivo de Jesus: 
“Não tenham medo”.

Leitura (Isaías 6,1-8)
Leitura do livro do profeta Isaías 
– 1No ano da morte do rei Ozias, 
vi o Senhor sentado num trono 
de grande altura; o seu manto 
estendia-se pelo templo. 2Havia 
sera�ns de pé a seu lado; cada 
um tinha seis asas: duas cobriam-
-lhes o rosto, duas os pés e, com 
duas, eles podiam voar. 3Eles 
exclamavam uns para os outros: 
“Santo, santo, santo é o Senhor 
dos exércitos; toda a terra está 
repleta de sua glória”. 4Ao clamor 
dessas vozes, começaram a tre-
mer as portas em seus gonzos e 
o templo encheu-se de fumaça. 
5Disse eu então: “Ai de mim, estou 
perdido! Sou apenas um homem 
de lábios impuros, mas eu vi com 
meus olhos o rei, o Senhor dos 
exércitos”. 6Nisto, um dos sera�ns 
voou para mim, tendo na mão 
uma brasa, que retirara do altar 
com uma tenaz, 7e tocou minha 
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chamaram de Belzebu, quanto 
mais aos seus familiares! 26Não 
tenhais medo deles, pois nada 
há de encoberto que não seja 
revelado e nada há de escondido 
que não seja conhecido. 27O que 
vos digo na escuridão, dizei-o à 
luz do dia; o que escutais ao pé 
do ouvido, proclamai-o sobre 
os telhados! 28Não tenhais medo 
daqueles que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma! 
Pelo contrário, temei aquele que 
pode destruir a alma e o corpo 
no inferno! 29Não se vendem dois 
pardais por algumas moedas? 
No entanto, nenhum deles cai no 
chão sem o consentimento do 
vosso Pai. 30Quanto a vós, até os 
cabelos da cabeça estão todos 
contados. 31Não tenhais medo! 
Vós valeis mais do que muitos 
pardais. 32Portanto, todo aquele 
que se declarar a meu favor dian-
te dos homens, também eu me 
declararei em favor dele diante 
do meu Pai que está nos céus. 
33Aquele, porém, que me negar 
diante dos homens, também 
eu o negarei diante do meu Pai 
que está nos céus”. – Palavra da 
salvação.

Preces da assembleia
1. Pelo papa, pelos bispos, pres-
bíteros e diáconos, para que, 
confiantes em Deus, tenham 
ousadia para continuar a anun-
ciar, por toda parte, a verdade, a 
justiça e a paz, rezemos.

AS: Inclinai vossos ouvidos, Se-
nhor, e atendei nossas preces.
2. Pelos cidadãos do país, para 
que tenham oportunidades de 
trabalho e descanso dignos e 
cresçam no cultivo da oração e 
da vida interior, rezemos.
3. Pelos batizados, para que se 
esforcem por testemunhar a 
presença e os cuidados de nosso 
Deus e Pai, rezemos.
4. Pelos jovens, para que �quem 
atentos ao chamado de Deus 
para o serviço do Reino e res-
pondam com generosidade: 
“Aqui estou, envia-me”, rezemos.
Preces espontâneas. 

Sobre as oferendas
Ó Deus, olhai com bondade 
as oferendas que vos apresen-
tamos na festa de hoje para 
que, procurando-vos, como são 
Bento, encontremos em vosso 
serviço os dons da unidade e da 
paz. Por Cristo, nosso Senhor.
Antífona 
Em verdade vos digo: vós, que deixastes 
tudo e me seguistes, recebereis cem vezes 
mais e tereis como herança a vida eterna 
(Mt 19,27ss).

Depois da comunhão
Tendo recebido o penhor da 
vida eterna, nós vos suplicamos, 
ó Deus, que, seguindo os en-
sinamentos de São Bento, vos 
sirvamos fielmente na oração 
e amemos os irmãos com cari-
dade ardente. Por Cristo, nosso 
Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Antífona 
Contemplarei, justi� cado, a vossa face; 
e serei saciado quando se manifestar a 
vossa glória (Sl 16,15).

Acolhida
PR: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: O Senhor, que encaminha os 
nossos corações para o amor de 
Deus e a constância de Cristo, 
esteja convosco.
AS:  Bendito seja Deus, que nos 

reuniu no amor de Cristo.
Semeador da semente do Reino, 
Jesus deseja fazer do nosso coração 
terreno fértil para a mensagem de 
vida e liberdade por ele anunciada. 
Dispostos a gerar, em nós e na co-
munidade, os frutos do Espírito, aco-
lhamos nesta Eucaristia, com alegria 
e generosidade, a boa semente da 
Palavra de Deus.

Ato penitencial
PR: No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o 
pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia 
do Pai (pausa). Confessemos os 
nossos pecados: 
AS: Confesso a Deus todo-po-
deroso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E 
peço à Virgem Maria, aos an-
jos e santos e a vós, irmãos e 
irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor.
PR: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.              AS: Amém.

15o DO TEMPO COMUM
(verde, glória, creio – 3a semana do saltério)

12
domingo

RITOS INICIAIS
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PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS:  Senhor, tende piedade  

de nós. 
PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS:  Cristo, tende piedade  

de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS:  Senhor, tende piedade  

de nós.

Glória – cantado
(CD: Partes Fixas da Missa, faixa 13 – Paulus)

Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por ele ama-
dos! (Amém!)
1. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: / nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos, / nós vos adoramos, nós vos 
glori�camos.
2. Nós vos damos graças por vos-
sa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai.
3. Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mun-
do, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós.
4. Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor, / só vós, o Altíssimo, Je-
sus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai.

Oração do dia
Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para 
retomarem o bom caminho, dai 
a todos os que professam a fé 

rejeitar o que não convém ao 
cristão e abraçar tudo o que é 
digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Como a terra fértil recebe a semente e 
a faz germinar e crescer, acolhamos a 
Palavra que será semeada em nosso 
coração.

I leitura (Isaías 55,10-11)
Leitura do livro do profeta Isaías 
– Isto diz o Senhor: 10“Assim 
como a chuva e a neve descem 
do céu e para lá não voltam 
mais, mas vêm irrigar e fecundar 
a terra e fazê-la germinar e dar 
semente para o plantio e para 
a alimentação, 11assim a palavra 
que sair de minha boca não 
voltará para mim vazia; antes, 
realizará tudo que for de minha 
vontade e produzirá os efeitos 
que pretendi ao enviá-la”. – Pa-
lavra do Senhor. 

Salmo responsorial 64(65)
(CD: Cantando os Salmos - Ano A, volume 2, faixa 
20 – Paulus)

A semente caiu em terra boa e 
deu fruto.

LITURGIA DA PALAVRA
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1. Visitais a nossa terra com as 
chuvas, / e transborda de fartura. 
/ Rios de Deus que vêm do céu 
derramam águas, / e preparais o 
nosso trigo. – R.
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2. É assim que preparais a nossa 
terra: / vós a regais e aplainais, 
/ os seus sulcos com a chuva 
amoleceis / e abençoais as se-
menteiras. – R.
3. O ano todo coroais com vos-
sos dons, / os vossos passos são 
fecundos; / transborda a fartura 
onde passais, / brotam pastos no 
deserto. – R.
4. As colinas se enfeitam de ale-
gria, / e os campos, de rebanhos; 
/ nossos vales se revestem de tri-
gais: / tudo canta de alegria! – R.

II leitura (Romanos 8,18-23)
Leitura da carta de São Paulo 
aos Romanos – Irmãos, 18eu 
entendo que os sofrimentos 
do tempo presente nem me-
recem ser comparados com a 
glória que deve ser revelada em 
nós. 19De fato, toda a criação 
está esperando ansiosamente 
o momento de se revelarem os 
�lhos de Deus. 20Pois a criação 
�cou sujeita à vaidade, não por 
sua livre vontade, mas por sua 
dependência daquele que a 
sujeitou; 21também ela espera 
ser libertada da escravidão da 
corrupção e, assim, participar da 
liberdade e da glória dos �lhos 
de Deus. 22Com efeito, sabemos 
que toda a criação, até o tempo 
presente, está gemendo como 
que em dores de parto. 23E não 
somente ela, mas nós também, 
que temos os primeiros frutos do 

Espírito, estamos interiormente 
gemendo, aguardando a adoção 
�lial e a libertação para o nosso 
corpo. – Palavra do Senhor.

Evangelho  
(Mateus 13,1-23 ou 1-9)
[A forma breve está entre colchetes.]

Aleluia, aleluia, aleluia.

Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é 
o semeador; / todo aquele que o encon-
tra, vida eterna encontrou! (Lc 8,11) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 
– [1Naquele dia, Jesus saiu de 
casa e foi sentar-se às margens 
do mar da Galileia. 2Uma grande 
multidão reuniu-se em volta 
dele. Por isso Jesus entrou numa 
barca e sentou-se, enquanto a 
multidão �cava de pé, na praia. 
3E disse-lhes muitas coisas em 
parábolas: “O semeador saiu 
para semear. 4Enquanto semeava, 
algumas sementes caíram à beira 
do caminho, e os pássaros vieram 
e as comeram. 5Outras sementes 
caíram em terreno pedregoso, 
onde não havia muita terra. As 
sementes logo brotaram, porque 
a terra não era profunda. 6Mas, 
quando o sol apareceu, as plantas 
ficaram queimadas e secaram, 
porque não tinham raiz. 7Outras 
sementes caíram no meio dos 
espinhos. Os espinhos cresceram 
e sufocaram as plantas. 8Outras 
sementes, porém, caíram em 
terra boa e produziram à base 
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de cem, de sessenta e de trinta 
frutos por semente. 9Quem tem 
ouvidos ouça!”]
10Os discípulos aproximaram-se 
e disseram a Jesus: “Por que 
falas ao povo em parábolas?” 
11Jesus respondeu: “Porque a 
vós foi dado o conhecimento 
dos mistérios do Reino dos céus, 
mas a eles não é dado. 12Pois à 
pessoa que tem será dado ain-
da mais, e terá em abundância; 
mas à pessoa que não tem será 
tirado até o pouco que tem. 13É 
por isso que eu lhes falo em pa-
rábolas: porque, olhando, eles 
não veem e, ouvindo, eles não 
escutam nem compreendem. 
14Desse modo se cumpre neles 
a profecia de Isaías: ‘Havereis 
de ouvir sem nada entender. 
Havereis de olhar sem nada 
ver. 15Porque o coração deste 
povo se tornou insensível. Eles 
ouviram com má vontade e fe-
charam seus olhos, para não ver 
com os olhos, nem ouvir com 
os ouvidos, nem compreender 
com o coração, de modo que se 
convertam e eu os cure’. 16Feli-
zes sois vós porque vossos olhos 
veem e vossos ouvidos ouvem. 
17Em verdade vos digo, muitos 
profetas e justos desejaram 
ver o que vedes e não viram, 
desejaram ouvir o que ouvis e 
não ouviram. 18Ouvi, portanto, 
a parábola do semeador: 19todo 
aquele que ouve a Palavra do 

Reino e não a compreende, 
vem o maligno e rouba o que 
foi semeado em seu coração. 
Esse é o que foi semeado à 
beira do caminho. 20A semente 
que caiu em terreno pedregoso 
é aquele que ouve a Palavra e 
logo a recebe com alegria; 21mas 
ele não tem raiz em si mesmo, 
é de momento: quando chega 
o sofrimento ou a perseguição 
por causa da Palavra, ele desiste 
logo. 22A semente que caiu no 
meio dos espinhos é aquele que 
ouve a Palavra, mas as preocu-
pações do mundo e a ilusão da 
riqueza sufocam a Palavra, e ele 
não dá fruto. 23A semente que 
caiu em boa terra é aquele que 
ouve a Palavra e a compreende. 
Esse produz fruto. Um dá cem, 
outro sessenta e outro trinta”. – 
Palavra da salvação.

Pistas para a re� exão
I leitura: O profeta compara a Pa-
lavra de Deus com a chuva restau-
radora que irriga a terra e garante 
aos camponeses boas colheitas. 
Assim como a chuva garante o 
pão aos camponeses, a Palavra de 
Deus garante o alimento a todos 
os que buscam se comprometer 
com o projeto divino. II leitura:
Há uma sintonia entre o universo, 
a humanidade e Deus. Como os 
cristãos participam da glória de 
� lhos de Deus, a criação toda anseia 
pela libertação das agressões do 
ser humano, participando assim 
do processo de dar à luz o mundo 
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novo, conforme o projeto inicial de 
Deus. Evangelho: No capítulo 13 de 
Mateus, temos o ensinamento de 
Jesus por meio de parábolas. O tex-
to de hoje apresenta a parábola da 
semente, o porquê de Jesus falar em 
parábolas e a explicação da parábo-
la narrada. Esta revela a di� culdade 
dos pequenos produtores do tempo 
de Jesus para conseguir um terreno 
bom (nas mãos dos grandes) para 
produzir. A parábola também ques-
tiona: por que o Reino de Deus não 
é aceito por todo Israel? Assim como 
há vários terrenos, existem também 
pessoas muito ou pouco dispostas a 
acolher o projeto de Jesus (cf. tam-
bém o artigo na página 57).

Profi ssão de fé
(Símbolo niceno-constantinopolitano)

PR: Creio em um só Deus, Pai to-
do-poderoso: 1) criador do céu 
e da terra, de todas as coisas 
visíveis e invisíveis. 2) Creio 
em um só Senhor, Jesus Cris-
to, Filho unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos 
os séculos: 1) Deus de Deus, 
luz da luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, 2) gerado, 
não criado, consubstancial 
ao Pai. Por ele todas as coisas 
foram feitas. 1) E por nós, ho-
mens, e para nossa salvação, 
desceu dos céus: (breve inclinação até 

“e se fez homem”) 2) e se encarnou, 
pelo Espírito Santo, no seio 
da Virgem Maria e se fez ho-
mem. 1) Também por nós foi 
cruci� cado sob Pôncio Pilatos; 

padeceu e foi sepultado. 2)
Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, 1) e su-
biu aos céus, onde está senta-
do à direita do Pai. 2) E de novo 
há de vir, em sua glória, para 
julgar os vivos e os mortos; e o 
seu Reino não terá � m. 1) Creio 
no Espírito Santo, Senhor que 
dá a vida e procede do Pai e do 
Filho; 2) e com o Pai e o Filho é 
adorado e glori� cado: ele que 
falou pelos profetas. 1) Creio 
na Igreja, una, santa, católica 
e apostólica. 2) Professo um 
só batismo para remissão dos 
pecados. 1)E espero a ressur-
reição dos mortos 2) e a vida 
do mundo que há de vir. 
AS: Amém.

Preces da assembleia
PR: Irmãos e irmãs, ao divino se-
meador peçamos que a Palavra 
por ele pronunciada gere entre 
nós frutos de vida e digamos: 
AS:  Senhor, escutai 

a nossa prece.
1. “A Palavra que sair de minha 
boca não voltará para mim va-
zia”; fazei, Senhor, que a Igreja 
esteja sempre disposta a semear 
a Boa-nova de Jesus a todos os 
povos, nós vos pedimos.
2. “O semeador saiu para se-
mear a boa semente”; dai ale-
gria aos missionários que em-
penham todas as suas forças 
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para anunciar a vossa Palavra, 
nós vos pedimos.
3. “A semente caiu em terra boa 
e deu fruto”; agraciai os traba-
lhadores do campo com tempo 
favorável, colheitas generosas  
e justa remuneração, nós vos 
pedimos. 
4. “A criação, até o tempo pre-
sente, está gemendo como que 
em dores de parto”; iluminai-nos, 
para que saibamos valorizar e 
respeitar toda obra da vossa 
criação, nós vos pedimos.
5. “A semente que caiu em boa 
terra é aquele que ouve a Palavra 
e a compreende”; acolhei nossa 
prece silenciosa (momento de 
silêncio para cada um apresentar 
sua prece), nós vos pedimos. 
Pode haver outras preces da comunidade.

PR: Deus da vida, acolhei as pre-
ces que vos dirigimos, por Cristo, 
nosso Senhor.
AS: Amém.

Oração Eucarística II

PR: Na verdade, é justo e neces-
sário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças e bendizer-vos, 
Senhor, Pai santo, fonte da ver-
dade e da vida, porque, neste 
domingo festivo, nos acolhestes 
em vossa casa. Hoje, vossa famí-
lia, para escutar vossa Palavra e 
repartir o pão consagrado, re-
corda a ressurreição do Senhor, 
na esperança de ver o dia sem 
ocaso, quando a humanidade 
inteira repousará junto de vós. 
Então, contemplaremos vossa 
face e louvaremos sem fim 
vossa misericórdia. Por isso, 
cheios de alegria e esperança, 
unimo-nos aos anjos e a todos 
os santos, cantando (dizendo) a 
uma só voz... 
AS: Santo, santo, santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a ter-
ra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!
PR: Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
Santi�cai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a �m de que se tornem 
para nós o Corpo e @ o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso.
AS:  Santi�cai nossa oferenda, 

ó Senhor!

LITURGIA EUCARÍSTICA
Como a semente lançada à terra 
germina e sacia a fome, Jesus deu a 
vida e faz-se pão para nosso alimen-
to. Participar da Eucaristia signi�ca 
acolher a semente da Palavra viva.

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração e fazei 
crescer em santidade os �éis que 
participam deste sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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PR: Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, 
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.
Do mesmo modo, ao �m 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.
Eis o mistério da fé!
AS: Anunciamos, Senhor, a 
vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!
PR: Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vos-
so Filho, nós vos oferecemos, ó 
Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos 
porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e 
vos servir.
AS:  Recebei, ó Senhor,  

a nossa oferta!

PR: E nós vos suplicamos que, 
participando do Corpo e Sangue 
de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo.
AS:  Fazei de nós um só corpo 

e um só espírito!
PR: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa (...), com o 
nosso bispo (...) e todos os minis-
tros do vosso povo.
AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  

da vossa Igreja!
PR: Lembrai-vos também dos 
nossos irmãos e irmãs que mor-
reram na esperança da ressurrei-
ção e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós 
na luz da vossa face.
AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  

dos vossos �lhos!
PR: Enfim, nós vos pedimos, 
tende piedade de todos nós e 
dai-nos participar da vida eter-
na, com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os santos apóstolos e todos 
os que neste mundo vos servi-
ram, a �m de vos louvarmos e 
glori�carmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
AS:  Concedei-nos  

o convívio dos eleitos!
PR: Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
AS: Amém.
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Pai-nosso
PR: Obedientes à Palavra do Sal-
vador e formados por seu divino 
ensinamento, ousamos dizer:
AS:  Pai nosso que estais  

nos céus...
PR: Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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.

Oração pela paz
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos apóstolos: “Eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha 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 sem-
pre convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.
Se for oportuno, o presidente convida para o 
abraço da paz.

Fração do pão
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.
PR: Felizes os convidados para 
a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
AS: Senhor, eu não sou dig-
no(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma pala-
vra e serei salvo(a). 

COMUNHÃO

Antífona
Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele, diz 
o Senhor (Jo 6,56).

Depois da comunhão
Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, 
que cresça em nós a vossa sal-
vação cada vez que celebramos 
este mistério. Por Cristo, nosso 
Senhor.

RITOS FINAIS

Como nos mostra o Evangelho de 
hoje, existem terrenos diversos: 
uns acolhem a Palavra de Deus e a 
deixam fruti�car, outros nem tanto 
– e há também os estéreis. Terreno 
bom é o coração que ouve e acolhe 
a mensagem de Jesus e se compro-
mete com seu projeto.  



Segunda-feira57 dia 13

Antífona
Contemplarei, justi� cado, a vossa face; 
e serei saciado quando se manifestar a 
vossa glória (Sl 16,15).

O verdadeiro culto a Deus supõe 
a sinceridade de coração, o amor 
fraterno e a defesa dos pobres e 

marginalizados. Deixemo-nos tocar 
pelos ensinamentos do Senhor.

Oração do dia
Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para 
retomarem o bom caminho, dai 
a todos os que professam a fé 
rejeitar o que não convém ao 
cristão e abraçar tudo o que é 
digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

A FORÇA DA PALAVRA
Ao longo de toda a Bíblia, a Palavra que Deus pronuncia tem poder em si mesma. 

Deus fala e acontece. Sua fala e seu agir se confundem, pois, ao fi nal, são a mesma coisa.
A parábola do semeador mostra o poder da Palavra de Deus, simbolizada pela semente, 

que tem em si o poder de se transformar, brotar, crescer e frutifi car.
Na história contada por Jesus, a questão em aberto são os terrenos que recebem a 

semente. O semeador semeia em todo tipo de terreno. Nosso Deus é um Deus que se comu-
nica e se revela, sem excluir ninguém. Sua ação e sua Palavra, de fato, dirigem-se a todos.

Se todos temos a missão de semear a Palavra em todos os campos, a parábola de 
Jesus faz refl etir sobre nossas atitudes. Estamos realmente acolhendo de coração a 
Palavra, atentos à voz de Deus, a qual nos vem pela Sagrada Escritura e também pelos 
acontecimentos, por meio dos quais o Senhor nos fala?

Terreno bom é aquele que faz a semente frutifi car. É a pessoa que ouve a Palavra e a 
compreende. Compreender a Palavra, no entanto, não signifi ca simplesmente entendê-la 
intelectualmente ou então decorar alguns versículos bíblicos para se acreditar familia-
rizado com a Bíblia. Palavra viva e efi caz como a de Deus só se pode assimilar com a 
vivência. Pois, se a ação e a Palavra de Deus são uma só coisa, a Palavra que ouvimos só 
é compreendida à medida que se torna ação em nossa vida.

Para produzir frutos, portanto, a Palavra de Deus precisa encontrar o bom terreno de 
quem está comprometido com o projeto divino de liberdade e vida; o bom terreno de 
pessoas animadas pela esperança, que não desistem na primeira difi culdade; o bom terreno 
daqueles que alimentam em si o ideal de fazer frutifi car para o mundo frutos de justiça e paz.

Sobretudo para nós, que ouvimos a Palavra, é sempre tempo de arar o campo, para 
fazer de nossa vida um terreno especial que dê frutos para o mundo. O bom terreno 
será sempre o coração de quem aprende com o Mestre e traduz sua Palavra em ações 
concretas de vida.

Pe. Paulo Bazaglia, ssp

segunda
15a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
13

RITOS INICIAIS

Círculo bíblico, páginas 33s.



dia 13 Segunda-feira 58

Isaías nos propõe um exame de 
consciência sobre a retidão dos 
nossos atos. Jesus pede a seus dis-
cípulos e discípulas um amor pleno, 
incondicional, acima de tudo e de 
todos. 

Leitura (Isaías 1,10-17)
Leitura do livro do profeta Isaías 
– 10Ouvi a palavra do Senhor, 
magistrados de Sodoma, pres-
tai ouvidos ao ensinamento do 
nosso Deus, povo de Gomorra. 
11Que me importa a abundância 
de vossos sacrifícios? – diz o Se-
nhor. Estou farto de holocaustos 
de carneiros e de gordura de 
animais cevados; do sangue de 
touros, de cordeiros e de bodes 
não me agrado. 12Quando en-
trais para vos apresentar diante 
de mim, quem vos pediu para 
pisardes os meus átrios? 13Não 
continueis a trazer oferendas 
vazias! O incenso é para mim 
uma abominação! Não suporto 
lua nova, sábado, convocação 
de assembleia: iniquidade com 
reunião solene! 14Vossas luas 
novas e vossas solenidades, eu 
as detesto! Elas são para mim 
um peso, estou cansado de su-
portá-las. 15Quando estendeis 
as vossas mãos, escondo de 
vós os meus olhos. Ainda que 
multipliqueis a oração, eu não 
ouço: vossas mãos estão cheias 

de sangue! 16Lavai-vos, puri�cai-
-vos. Tirai a maldade de vossas 
ações de minha frente. Deixai de 
fazer o mal! 17Aprendei a fazer o 
bem! Procurai o direito, corrigi o 
opressor. Julgai a causa do ór-
fão, defendei a viúva. – Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial 49(50)

A todo homem que procede reta-
mente / eu mostrarei a salvação 
que vem de Deus.

1. Eu não venho censurar teus 
sacrifícios, / pois sempre estão 
perante mim teus holocaustos; 
/ não preciso dos novilhos de 
tua casa / nem dos carneiros que 
estão nos teus rebanhos. – R.

2. Como ousas repetir os meus 
preceitos / e trazer minha aliança 
em tua boca? / Tu, que odiaste 
minhas leis e meus conselhos / 
e deste as costas às palavras dos 
meus lábios! – R.

3. Diante disso que �zeste, eu ca-
larei? / Acaso pensas que eu sou 
igual a ti? / É disso que te acuso 
e repreendo / e manifesto essas 
coisas aos teus olhos. – R.

4. Quem me oferece um sacrifí-
cio de louvor, / este, sim, é que 
honra de verdade. / A todo ho-
mem que procede retamente / 
eu mostrarei a salvação que vem 
de Deus. – R.

LITURGIA DA PALAVRA
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Evangelho (Mateus 10,34-11,1)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Felizes os que são perseguidos por 
causa da justiça do Senhor, / porque 
o Reino dos céus há de ser deles! (Mt 
5,10) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 34“Não penseis 
que vim trazer paz à terra; não 
vim trazer a paz, mas sim a es-
pada. 35De fato, vim separar o 
�lho de seu pai, a �lha de sua 
mãe, a nora de sua sogra. 36E os 
inimigos do homem serão os 
seus próprios familiares. 37Quem 
ama seu pai ou sua mãe mais do 
que a mim não é digno de mim. 
Quem ama seu �lho ou sua �lha 
mais do que a mim não é digno 
de mim. 38Quem não toma a sua 
cruz e não me segue não é digno 
de mim. 39Quem procura con-
servar a sua vida vai perdê-la. E 
quem perde a sua vida por causa 
de mim vai encontrá-la. 40Quem 
vos recebe, a mim recebe; e 
quem me recebe, recebe aquele 
que me enviou. 41Quem recebe 
um profeta, por ser profeta, re-
ceberá a recompensa de profeta. 
E quem recebe um justo, por ser 
justo, receberá a recompensa de 
justo. 42Quem der ainda que seja 
apenas um copo de água fresca 
a um desses pequeninos, por ser 
meu discípulo, em verdade vos 

digo, não perderá a sua recom-
pensa”. 11,1Quando Jesus acabou 
de dar essas instruções aos doze 
discípulos, partiu daí a �m de en-
sinar e pregar nas cidades deles. 
– Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos ministros ordenados, 
para que, na pregação do Evan-
gelho e na administração dos sa-
cramentos, saibam unir a beleza 
das palavras e da liturgia com a 
sinceridade de coração, rezemos.
AS:  Dai-nos, Senhor, um  

coração repleto de amor.
2. Pelas autoridades que admi-
nistram a sociedade, para que 
se orientem pela luz da verdade 
e trilhem as veredas da justiça e 
da paz, rezemos.
3. Por nossas comunidades, para 
que, nas celebrações litúrgicas, 
façam transparecer a fé, o amor 
a Deus e a solidariedade com os 
irmãos, rezemos.
4. Pelos que vivem no mundo 
dos vícios, para que retornem ao 
bom caminho e experimentem 
a autêntica alegria do convívio 
social, rezemos.
Preces espontâneas. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas 
Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração e fazei 
crescer em santidade os �éis que 
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participam deste sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele, diz 
o Senhor (Jo 6,56).

Depois da comunhão 
Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, 
que cresça em nós a vossa sal-
vação cada vez que celebramos 
este mistério. Por Cristo, nosso 
Senhor.

*SANTO HENRIQUE
(branco – ofício da memória)

Henrique 2º, nascido na Alemanha em 
973 e lá falecido em 1024, não se dei-
xou corromper pelo poder, mas soube 
transformá-lo em serviço. Imperador do 
Ocidente, foi um leigo apaixonado pela 
liturgia. Seu empenho pelo bem-estar 
do povo e sua preocupação com a pro-
moção dos valores humanos e cristãos 
inspirem nosso seguimento de Jesus.

Oração do dia: Senhor Deus, que 
cumulastes de graça o imperador San-
to Henrique, elevando-o, de modo ad-
mirável, das preocupações do governo 
terrestre às coisas do céu, concedei, 
por suas preces, que vos busquemos 
de todo o coração entre as vicissitudes 
deste mundo. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo.

Sobre as oferendas: Ó Pai, por este 
sacrifício oferecido na comemoração 
de Santo Henrique, concedei aos vossos 

� lhos e � lhas os dons da unidade e da 
paz. Por Cristo, nosso Senhor.

Depois da comunhão: Ó Deus, o 
sacramento que recebemos na come-
moração de Santo Henrique santi� que 
nossos pensamentos e desejos e nos 
torne participantes da natureza divina. 
Por Cristo, nosso Senhor.

terça
15a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
14

Antífona
Contemplarei, justi� cado, a vossa face; e 
serei saciado quando se manifestar a vossa 
glória (Sl 16,15).

Diante das ameaças que rondam 
a existência, o ser humano é convi-
dado à con� ança em Deus. Nesta li-
turgia o Senhor nos pede disposição 
para conhecer e seguir seus planos 
de amor.

Oração do dia
Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para 
retomarem o bom caminho, dai 
a todos os que professam a fé 
rejeitar o que não convém ao 
cristão e abraçar tudo o que é 
digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA
Jesus faz séria advertência contra 
aqueles que, apesar de terem visto 
seus milagres, não se converteram. 
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O Senhor nos convida a deixar sua 
Palavra transformar nosso ser e agir.

Leitura (Isaías 7,1-9)

Leitura do livro do profeta Isaías 
– 1No tempo de Acaz, filho de 
Joatão, filho de Ozias, rei de 
Judá, aconteceu que Rason, 
rei da Síria, e Faceia, filho de 
Romelias, rei de Israel, puse-
ram-se em marcha para atacar 
Jerusalém, mas não consegui-
ram conquistá-la. 2Foi dada a 
notícia à casa de Davi: “Os ho-
mens da Síria estão acampados 
em Efraim”. Tremeu o coração 
do rei e de todo o povo, como 
as árvores da floresta diante do 
vento. 3Então disse o Senhor a 
Isaías: “Vai ao encontro de Acaz 
com teu filho Sear-Iasub (isto é, 
‘um resto voltará’) até a ponta 
do canal, na piscina superior, na 
direção da estrada do campo 
dos Pisadores; 4e dirás ao rei: 
‘Procura estar calmo; não temas 
nem estremeça o teu coração 
por causa desses dois pedaços 
de tição fumegantes, diante da 
ira furiosa de Rason e da Síria, 
e do filho de Romelias, 5por te-
rem a Síria, Efraim e o filho de 
Romelias conjurado contra ti, 
dizendo: 6‘Vamos atacar Judá, 
enchê-lo de medo e conquis-
tá-lo para nós, e nomear novo 
rei, o filho de Tabeel’. 7Isto diz 

o Senhor Deus: ‘Este plano fra-
cassará, nada disso se realizará! 
8Que seja Damasco a capital da 
Síria e Rason o chefe de Damas-
co; dentro de sessenta e cinco 
anos deixará Efraim de ser povo; 
9que seja a Samaria capital de 
Efraim e o filho de Romelias 
chefe de Efraim. De resto, se 
não confiardes, não podereis 
manter-vos �rmes’”. – Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial 47(48)

O Senhor estabelece sua cidade 
para sempre.

1. Grande é o Senhor e muito 
digno de louvores / na cidade 
onde ele mora; / seu monte san-
to, esta colina encantadora / é a 
alegria do universo. – R.

2. Monte Sião, no extremo norte 
situado, / és a mansão do grande 
Rei! / Deus revelou-se, em suas 
fortes cidadelas, / um refúgio 
poderoso. – R.

3. Pois eis que os reis da terra se 
aliaram / e todos juntos avan-
çaram; / mal a viram, de pavor 
estremeceram, / debandaram 
perturbados. – R.

4. Como as dores da mulher so-
frendo parto, / uma angústia os 
invadiu; / semelhante ao vento 
leste impetuoso, / que despeda-
ça as naus de Társis. – R.
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Evangelho (Mateus 11,20-24)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. / Não 
fecheis os corações como em Meriba! 
(Sl 94,8) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 20Jesus come-
çou a censurar as cidades onde 
fora realizada a maior parte de 
seus milagres, porque não se 
tinham convertido. 21“Ai de ti, 
Corazim! Ai de ti, Betsaida! Por-
que, se os milagres que se reali-
zaram no meio de vós tivessem 
sido feitos em Tiro e Sidônia, há 
muito tempo elas teriam feito 
penitência, vestindo-se de cilício 
e cobrindo-se de cinza. 22Pois 
bem! Eu vos digo, no dia do 
julgamento, Tiro e Sidônia serão 
tratadas com menos dureza do 
que vós. 23E tu, Cafarnaum! Aca-
so serás erguida até o céu? Não! 
Serás jogada no inferno! Porque, 
se os milagres que foram realiza-
dos no meio de ti tivessem sido 
feitos em Sodoma, ela existiria 
até hoje! 24Eu, porém, vos digo: 
no dia do juízo, Sodoma será 
tratada com menos dureza do 
que vós!” – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelas autoridades religiosas, 
para que, em clima de oração, 
elucidem e realizem os planos 
do amor divino para o mundo, 
rezemos.

AS:  Sois, Senhor,  
nosso refúgio e proteção.

2. Por todos os cidadãos, para 
que recebam do governo sólida 
assistência no campo da saúde, 
rezemos.
3. Pelas famílias, para que, em suas 
tribulações, recorram à misericór-
dia de Deus com toda con�ança, 
rezemos.
4. Pelos religiosos camilianos, 
para que, por amor ao carisma 
de seu fundador, São Camilo de 
Lellis, continuem a zelar pelos 
doentes e aliviá-los em seus so-
frimentos, rezemos.
Preces espontâneas. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração e fazei 
crescer em santidade os �éis que 
participam deste sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele, diz 
o Senhor (Jo 6,56).

Depois da comunhão
Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, 
que cresça em nós a vossa sal-
vação cada vez que celebramos 
este mistério. Por Cristo, nosso 
Senhor.
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*SÃO CAMILO DE LELLIS
(branco – ofício da memória)

Camilo, nascido na Itália em 1550 e lá 
falecido em 1614, fez experiência da 
misericórdia divina após uma juventude 
desregrada. Ordenado sacerdote, tinha 
como diretor espiritual são Filipe Néri. 
Movido de compaixão pelos doentes e 
pobres, fundou a Ordem dos Ministros 
dos Enfermos, os Camilianos. Conheci-
do como anjo da caridade, é o padroei-
ro dos enfermos, dos hospitais e dos 
pro� ssionais da saúde. Seu exemplo nos 
motive a dedicar parte do nosso tempo 
para visitar os doentes, levando-lhes 
alívio e esperança.

Oração do dia: Ó Deus, que inspirastes 
a São Camilo de Lellis extraordinária 
caridade para com os enfermos, dai-
-nos o vosso espírito de amor, para 
que, servindo-vos em nossos irmãos 
e irmãs, possamos partir tranquilos ao 
vosso encontro na hora de nossa mor-
te. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Recebei, ó Pai, 
os dons do vosso povo, para que, 
recordando a imensa misericórdia do 
vosso Filho, sejamos con� rmados no 
amor a Deus e ao próximo, a exemplo 
dos vossos santos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Depois da comunhão: Tendo parti-
cipado com alegria do banquete da 
salvação, nós vos pedimos, ó Pai, que, 
imitando a caridade de São Camilo de 
Lellis, participemos com ele da vossa 
glória. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona
O justo medita a sabedoria e sua palavra 
ensina a justiça, pois traz no coração a lei 
de seu Deus (Sl 36,30s).

Giovanni di Fidanza, mais tarde 
chamado Boaventura, nasceu em 
1218 na Itália. Dotado de brilhante 
inteligência, ingressou na Ordem 
dos Frades Menores, os Francisca-
nos, tornando-se conhecedor dos 
grandes filósofos e estudioso de 
Santo Agostinho, sem deixar de ser 
profundo admirador e � el seguidor 
de São Francisco de Assis. Foi profes-
sor universitário em Paris, ministro 
geral da sua ordem, bispo e cardeal. 
Participou do segundo Concílio de 
Lião, cidade francesa na qual veio 
a falecer em 1274. Tomemos desse 
santo o gosto pelo conhecimento 
de Deus, certos de que a verdadeira 
ciência é a que conduz ao amor.

Oração do dia
Concedei-nos, Pai todo-pode-
roso, que, celebrando a festa de 
São Boaventura, aproveitemos 
seus preclaros ensinamentos e 
imitemos sua ardente caridade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo.

quarta
SÃO BOAVENTURA

BISPO E DOUTOR DA IGREJA
(branco, pref. comum ou dos pastores, 

pág. 7 – ofício da memória)

15
RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

Os insensatos e orgulhosos atribuem 
apenas a si próprios o seu êxito, es-
quecendo-se de sua dependência de 
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Deus. Jesus constata que o Pai celeste 
dá preferência aos “pequeninos” e o 
louva e bendiz por isso.

Leitura (Isaías 10,5-7.13-16)
Leitura do livro do profeta Isaías – 
Assim fala o Senhor: 5“Ai de Assur, 
vara de minha cólera, bastão em 
minhas mãos, instrumento de 
minha indignação! 6Eu o envio 
contra uma nação ímpia e or-
deno-lhe, contra um povo que 
me excita à ira, que o submeta 
à pilhagem e ao saque, que o 
calque aos pés como lama nas 
ruas. 7Mas ele assim não pensava, 
seu propósito não era esse; pelo 
contrário, sua intenção era es-
magar e exterminar não poucas 
nações. 13Pois diz o rei da Assíria: 
‘Realizei isso pela força da minha 
mão e com minha sagacidade, 
pois tenho experiência; aboli as 
fronteiras dos povos, saqueei 
seus tesouros e derrubei de gol-
pe os ocupantes de altos postos; 
14minha mão empalmou como 
um ninho a riqueza dos povos; e 
como se apanha uma ninhada de 
ovos, assim ajuntei eu os povos da 
terra, e não houve quem batesse 
asa ou abrisse o bico e desse 
um pio’. 15Mas, acaso, gloria-se 
o machado, em detrimento do 
lenhador que com ele corta? Ou 
se exalta a serra contra o serrador 
que a maneja? Como se a vara 
movesse quem a levanta e um 

bastão erguesse aquele que não 
é madeira. 16Por isso, enviará o 
dominador, Senhor dos exércitos, 
contra aqueles fortes guerreiros 
o raquitismo; e abalará sua glória 
com convulsões que queimam 
como fogo”. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 93(94)
O Senhor não rejeita o seu povo.

1. Eis que oprimem, Senhor, vos-
so povo / e humilham a vossa 
herança; / estrangeiro e viúva 
trucidam, / e assassinam o pobre 
e o órfão! – R.

2. Eles dizem: “O Senhor não 
nos vê / e o Deus de Jacó não 
percebe!” / Entendei, ó estultos 
do povo; / insensatos, quando é 
que vereis? – R.

3. O que fez o ouvido não ouve? 
/ Quem os olhos formou não 
verá? / Quem educa as nações 
não castiga? / Quem os homens 
ensina não sabe? – R.

4. O Senhor não rejeita o seu 
povo / e não pode esquecer sua 
herança: / voltarão a juízo as 
sentenças; / quem é reto andará 
na justiça. – R.

Evangelho (Mateus 11,25-27)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Graças te dou, ó Pai, / Senhor do céu 
e da terra, / pois revelaste os mistérios 
do teu Reino aos pequeninos, / escon-
dendo-os aos doutores! (Mt 11,25) – R.
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Proclamação do evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
25Naquele tempo, Jesus pôs-se a 
dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque escon-
deste estas coisas aos sábios e 
entendidos e as revelaste aos 
pequeninos. 26Sim, Pai, porque 
assim foi do teu agrado. 27Tudo 
me foi entregue por meu Pai, e 
ninguém conhece o Filho, senão 
o Pai, e ninguém conhece o Pai, 
senão o Filho e aquele a quem o 
Filho o quiser revelar”. – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelo papa e por todos os que, 
na Igreja, ocupam cargos de li-
derança, para que exerçam suas 
funções movidos pela misericór-
dia, rezemos.

AS:  Defendei-nos, Senhor, 
por vossa compaixão.

2. Pelos dirigentes do povo, para 
que pratiquem obras de justiça 
e promovam a dignidade dos 
cidadãos, rezemos.

3. Pelos cristãos perseguidos, 
para que se apeguem, com toda 
con� ança, ao Deus que liberta os 
que sofrem por causa da justiça, 
rezemos.

4. Por todos nós, discípulos e 
discípulas de Cristo, para que 
cultivemos um coração humil-

de e sensível às necessidades 
e aos sofrimentos dos irmãos, 
rezemos.
Preces espontâneas.

Antífona
Salve, ó santa Mãe de Deus, vós destes à 
luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos 
séculos eternos (Sedúlio).

No final do século 12, alguns ere-
mitas, retirados no monte Carmelo, 
ao norte de Israel, deram origem 

quinta
NOSSA SENHORA DO CARMO 

(branco, glória, pref. de Maria, 
pág. 6 – ofício da festa)

16
RITOS INICIAIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Seja do vosso agrado, ó Pai, este 
sacrifício, celebrado na festa de 
São Boaventura, e, seguindo o 
seu exemplo, seja plena a nossa 
dedicação ao vosso louvor. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Eis o servo � el e prudente a quem o Se-
nhor con� ou sua casa, para dar a todos o 
pão de cada dia (Lc 12,42).

Depois da comunhão
Ó Pai, instruí pelo Cristo mestre 
aos que saciastes com o Cristo 
que é pão da vida, para que, 
na festa de São Boaventura, 
possamos aprender a verdade 
e vivê-la com amor. Por Cristo, 
nosso Senhor.
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à Ordem dos Carmelitas. Em 1251, 
Nossa Senhora, designando-se como 
a Rainha do Carmelo, teria apareci- 
do a São Simão Stock para reves-
ti-lo com o escapulário carmelita. 
Alimentemos o constante desejo 
de subir a montanha de Deus que é 
Cristo, o rochedo que nos salva.

Oração do dia
Venha, ó Deus, em nosso auxílio 
a gloriosa intercessão de Nossa 
Senhora do Carmo para que 
possamos, sob a sua proteção, 
subir ao monte que é Cristo. Que 
convosco vive e reina, na unida-
de do Espírito Santo.

todo mortal diante do Senhor, 
ele acaba de levantar-se de sua 
santa habitação”. – Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial (Lc 1)
O Poderoso fez por mim maravi-
lhas, / e santo é o seu nome.

1. A minha alma engrandece ao 
Senhor, / e se alegrou o meu es-
pírito em Deus, meu salvador. – R.

2. Pois ele viu a pequenez de 
sua serva, / desde agora as ge-
rações hão de chamar-me de 
bendita. / O Poderoso fez por 
mim maravilhas, / e santo é o 
seu nome! – R.

3. Seu amor, de geração em 
geração, / chega a todos os que 
o respeitam. / Demonstrou o 
poder de seu braço, / dispersou 
os orgulhosos. – R.

4. Derrubou os poderosos de 
seus tronos / e os humildes exal- 
tou. / De bens saciou os famin-
tos / e despediu, sem nada, os 
ricos. – R.

5. Acolheu Israel, seu servidor, 
/ �el ao seu amor, / como havia 
prometido aos nossos pais, / em 
favor de Abraão e de seus �lhos 
para sempre. – R.

Evangelho (Mateus 12,46-50)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Feliz quem ouve e observa a Palavra 
de Deus! (Lc 11,28) – R.

LITURGIA DA PALAVRA

Deus vem morar com seu povo, e, 
por sua vez, muitas nações se apro-
ximarão do Senhor. Jesus amplia seu 
círculo de amizade: seus íntimos são 
aqueles que, à semelhança de Maria, 
fazem a vontade de Deus.

Leitura (Zacarias 2,14-17)
Leitura da profecia de Zacarias 
– 14“Rejubila, alegra-te, cidade 
de Sião, eis que venho para 
habitar no meio de ti, diz o Se-
nhor. 15Muitas nações se apro-
ximarão do Senhor naquele dia 
e serão o seu povo. Habitarei 
no meio de ti, e saberás que o 
Senhor dos exércitos me en-
viou a ti. 16O Senhor entrará em 
posse de Judá, como sua por-
ção na terra santa, e escolherá 
de novo Jerusalém. 17Emudeça 
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Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 46enquanto Je-
sus estava falando às multidões, 
sua mãe e seus irmãos � caram 
do lado de fora, procurando 
falar com ele. 47Alguém disse 
a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus 
irmãos estão aí fora e querem 
falar contigo”. 48Jesus pergun-
tou àquele que tinha falado: 
“Quem é minha mãe e quem são 
meus irmãos?” 49E, estendendo 
a mão para os discípulos, Jesus 
disse: “Eis minha mãe e meus 
irmãos. 50Pois todo aquele que 
faz a vontade do meu Pai, que 
está nos céus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe”. – Pa-
lavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos líderes da Igreja, para 
que deem testemunho de per-
tença à família de Jesus median-
te a prática da vontade de Deus, 
rezemos.

AS:  Por vosso amor � el, 
atendei-nos, Senhor.

2. Pelas autoridades do país, 
para que, acima de tudo, levem 
em consideração a soberania 
de Deus e trilhem o caminho da 
justiça, rezemos.

3. Pelos religiosos e religiosas 
carmelitas do mundo inteiro, 
para que, pelo exercício do ca-
risma da contemplação, alimen-

tem espiritualmente as demais 
expressões de serviço na Igreja, 
rezemos.
4. Por todos nós, para que seja-
mos sempre gratos a Deus por 
todas as maravilhas que ele 
realiza em favor dos humildes, 
rezemos.
Preces espontâneas. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Socorra-nos, ó Pai, a humanida-
de do vosso Filho, que, ao nascer 
da Virgem Mãe, não diminuiu, 
mas consagrou a sua integrida-
de. E fazei que ele, apagando 
os nossos pecados, vos torne 
agradáveis nossas oferendas. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Feliz o seio da Virgem Maria, que trouxe 
o Filho do eterno Pai (Lc 11,27).

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, o sacramen-
to celeste, alegrando-nos nesta 
festa da Virgem Maria. Concedei-
-nos a graça de imitá-la, servindo 
ao mistério da nossa redenção. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona
Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre 
no céu, na terra e nos abismos; e toda 

sexta
BEATO INÁCIO DE AZEVEDO*

PRESBÍTERO E MÁRTIR
(vermelho, pref. comum ou dos mártires, 

pág. 7 – ofício da memória)

17
RITOS INICIAIS
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língua proclame, para glória de Deus Pai, 
que Jesus Cristo é Senhor! (Fl 2,10s)

Nascido em Portugal em 1527, Inácio 
optou pela vida religiosa entre os je-
suítas. Foi ordenado sacerdote e exer-
ceu sua missão no Brasil. Mais tarde 
voltou ao seu país natal, recrutou 
outros missionários e, com 39 compa-
nheiros, empreendeu viagem rumo à 
nova terra. Não completaram, po-
rém, o percurso, pois, ao largo das 
Ilhas Canárias, foram atacados por 
corsários anticatólicos e cruelmente 
degolados. Corria o ano de 1570. À 
semelhança desses mártires, pos-
samos dar testemunho de ardente 
zelo pelo Reino de Deus.

Oração do dia
Ó Deus, que escolhestes Inácio 
de Azevedo e seus trinta e nove 
companheiros para regarem 
com seu sangue as primeiras se-
mentes do Evangelho lançadas 
na Terra de Santa Cruz, concedei-
-nos professar constantemente, 
para vossa maior glória, a fé que 
recebemos de nossos antepas-
sados. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

– 1Naqueles dias, Ezequias foi 
acometido de uma doença mor-
tal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, 
�lho de Amós, e disse-lhe: “Isto 
diz o Senhor: Arruma as coisas 
de tua casa, pois vais morrer e 
não viverás”. 2Então Ezequias 
virou o rosto contra a parede 
e orou ao Senhor, dizendo: 
3“Peço-te, Senhor, te lembres 
de que tenho caminhado em 
tua presença, com fidelidade 
e probidade de coração, e te-
nho praticado o bem aos teus 
olhos”. Ezequias prorrompeu 
num grande choro. 4A palavra 
do Senhor foi dirigida a Isaías: 
5“Vai dizer a Ezequias: Isto diz o 
Senhor, Deus de Davi, teu pai: 
‘Ouvi a tua oração, vi as tuas 
lágrimas; eis que vou acrescen-
tar à tua vida mais quinze anos, 
6vou libertar-te das mãos do rei 
da Assíria junto com esta cidade, 
que ponho sob minha prote-
ção’”. 21Então Isaías ordenou que 
fizessem uma cataplasma de 
massa de �gos e a aplicassem 
sobre a ferida, que ele �caria 
bom. 22Perguntou Ezequias: “E 
qual é o sinal de que hei de su-
bir à casa do Senhor?” 7“Este é 
o sinal que terás do Senhor, de 
que ele cumprirá a promessa 
que fez: 8Eis que farei recuar 

LITURGIA DA PALAVRA

Deus entra na trama humana, vê a 
realidade e ouve a súplica de quem 
a ele recorre de coração sincero. 
Cheio de misericórdia, Jesus apoia 
seus discípulos famintos diante da 
censura dos adversários.

Leitura (Isaías 38,1-6.21-22.7-8)
Leitura do livro do profeta Isaías 
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dez graus a sombra dos graus 
que já desceu no relógio solar 
de Acaz”. De fato, a marca do 
sol recuara dez graus dos que 
ela tinha descido. – Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial (Is 38)

Vós livrastes minha vida do se-
pulcro, / a �m de eu não deixar 
de existir.

1. Eu dizia: “É necessário que eu 
me vá / no apogeu de minha 
vida e de meus dias; / para a 
mansão triste dos mortos des-
cerei, / sem viver o que me resta 
dos meus anos”. – R.

2. Eu dizia: “Não verei o Senhor 
Deus † sobre a terra dos viven-
tes nunca mais; / nunca mais 
verei um homem neste mun-
do!” – R.

3. Minha morada foi à força ar- 
rebatada, / desarmada como 
a tenda de um pastor. / Qual 
tecelão, eu ia tecendo a minha 
vida, / mas agora foi cortada a 
sua trama. – R.

4. Ó Senhor, meu coração em vós 
espera; † por vós há de viver o 
meu espírito. / Curai-me e con-
servai a minha vida. – R.

Evangelho (Mateus 12,1-8)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Minhas ovelhas escutam minha voz, / 

eu as conheço e elas me seguem (Jo 
10,27). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
1Naquele tempo, Jesus passou 
no meio de uma plantação 
num dia de sábado. Seus dis-
cípulos tinham fome e come-
çaram a apanhar espigas para 
comer. 2Vendo isso, os fariseus 
disseram-lhe: “Olha, os teus 
discípulos estão fazendo o que 
não é permitido fazer em dia 
de sábado!” 3Jesus respondeu-
-lhes: “Nunca lestes o que fez 
Davi quando ele e seus compa-
nheiros sentiram fome? 4Como 
entrou na casa de Deus e todos 
comeram os pães da oferenda, 
que nem a ele nem aos seus 
companheiros era permitido 
comer, mas unicamente aos 
sacerdotes? 5Ou nunca lestes 
na lei que, em dia de sába-
do, no templo, os sacerdotes 
violam o sábado sem contrair 
culpa alguma? 6Ora, eu vos 
digo, aqui está quem é maior 
do que o templo. 7Se tivésseis 
compreendido o que significa: 
‘Quero a misericórdia e não o 
sacrifício’, não teríeis conde-
nado os inocentes. 8De fato, o 
Filho do Homem é senhor do 
sábado”. – Palavra da salvação.
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Preces da assembleia
1. Pelos líderes da Igreja, para que 
se posicionem concretamente a 
favor dos pobres e desampara-
dos, rezemos.

AS:  Em vós, Senhor, 
depositamos nossa 
esperança.

2. Pelos dirigentes das nações, 
para que se unam no combate 
à fome, que castiga milhões 
de pessoas em todo o mundo, 
rezemos.

3. Pelas famílias, para que evitem 
qualquer tipo de desperdício e 
ensinem os seus � lhos a fazer 
correto uso dos bens materiais, 
rezemos.

4. Por nossos familiares falecidos, 
para que Deus, em sua misericór-
dia, os acolha na glória eterna e 
a nós, que aqui permanecemos, 
nos conforte com a esperança da 
ressurreição, rezemos.
Preces espontâneas. 

Antífona
Se o grão de trigo não cai na terra e não 
morre, � ca sozinho; mas, se morrer, pro-
duzirá muitos frutos (Jo 12,24).

Depois da comunhão
Tendo participado, ó Deus, do 
mistério pascal à mesa da Eu-
caristia, fazei-nos � éis ao vosso 
serviço, a exemplo dos quarenta 
mártires que deram por vós 
a sua vida. Por Cristo, nosso 
Senhor.
*Onde se celebra a festa de Santa Generosa:

SANTA GENEROSA
(vermelho – ofício da festa )

Generosa pertence ao grupo dos 12 
mártires cristãos da pequena cidade 
de Scili, no norte da África, que per-
deram a vida sob a perseguição do 
procônsul Saturnino em 17 de julho do 
ano 180. Foram condenados a morrer 
pela espada, em razão de se dizerem 
cristãos e afirmarem que nenhum ti-
po de morte os faria desistir de serem 
discípulos de Jesus. Enquanto eram 
conduzidos ao lugar do martírio, reza-
vam, exclamando: “Graças e louvores 
a Deus, que, em honra de seu nome, se 
dignou conduzir-nos a uma gloriosa 
paixão”. Ajoelharam-se, rezaram todos 
juntos. Em seguida, foi-lhes cortada a 
cabeça, um após o outro. A admirável 
força interior de Santa Generosa e seus 
companheiros mártires nos alimente a 
fé e nos impulsione ao fiel seguimento 
de Jesus.

Oração do dia: Ó Deus, cuja força se 
manifesta na fraqueza, fazei que, ao 

Sobre as oferendas
Aceitai, ó Deus, as nossas ofe-
rendas e fazei que sejamos for-
talecidos pelo mesmo sacrifício 
que sustentou no martírio o 
Bem-aventurado Inácio e seus 
companheiros. Por Cristo, nos-
so Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA



Sábado71 dia 18
celebrarmos a glória de Santa Gene-
rosa, que de vós recebeu a força para 
vencer o martírio, obtenhamos, por 
sua intercessão, a graça da vitória. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Sobre as oferendas: Ó Pai, ao co-
memorarmos hoje o triunfo de Santa 
Generosa oferecendo-vos com júbilo 
este sacrifício, proclamamos as ma-
ravilhas que realizastes e nos alegra-
mos pela proteção que recebemos. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

Depois da comunhão: Experimenta-
mos, ó Deus, as alegrias perenes ao 
participarmos deste sacramento na 
comemoração de Santa Generosa; 
fazei-nos dignos de colher os frutos 
do mistério que, por vossa graça, 
celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração do dia
Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para 
retomarem o bom caminho, 
dai a todos os que professam 
a fé rejeitar o que não convém 
ao cristão e abraçar tudo o que 
é digno desse nome. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

sábado
15a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
18

Antífona
Contemplarei, justi� cado, a vossa face; e 
serei saciado quando se manifestar a vossa 
glória (Sl 16,15).

Os opressores deixam o povo na 
miséria e,  não raro,  chegam a 
insultar a Deus, o qual, porém, a 
qualquer momento pode reverter 
essa situação. O Senhor ouça o 
clamor dos aflitos e, sem tardar, 
venha em seu auxílio. 

RITOS INICIAIS

Constantes vítimas dos opressores, 
os pobres contam com o auxílio 
de Deus. Jesus, o Filho amado do 
Pai celeste, é jurado de morte, no 
entanto segue cativando multidões 
e curando a todos.

Leitura 
(Miqueias 2,1-5)

Leitura da profecia de Miqueias 
– 1Ai dos que tramam a iniqui-
dade e se ocupam de malda-
des ainda em seus leitos! Ao 
amanhecer do dia, executam 
tudo o que está em poder de 
suas mãos. 2Cobiçam campos 
e tomam-nos com violência, 
cobiçam casas e roubam-nas. 
Oprimem o dono e sua casa, o 
proprietário e seus bens. 3Isto 
diz o Senhor: “Eis que tenciono 
enviar sobre esta geração per-
versa uma desgraça de onde 

LITURGIA DA PALAVRA
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não livrareis vossos pescoços; 
não podereis andar de cabeça 
erguida, porque serão tempos 
desastrosos. 4Naquele dia, sereis 
assunto de uma alegoria, de 
uma canção triste que diz: ‘Fo-
mos inteiramente devastados; a 
parte de meu povo que passou 
a outro por ninguém lhe será 
restituída; os nossos campos 
são repartidos entre in�éis’. 5Por 
isso, não terás na assembleia do 
Senhor quem meça com cordel 
as porções consignadas por sor-
te”. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 9B(10)
O Senhor não se esquece do cla-
mor dos a�itos.

1. Ó Senhor, por que �cais assim 
tão longe / e, no tempo da a�i-
ção, vos escondeis, / enquanto 
o pecador se ensoberbece, / 
o pobre sofre e cai no laço do 
malvado? – R.

2. O ímpio se gloria em seus ex-
cessos, / blasfema o avarento e 
vos despreza; / em seu orgulho, 
ele diz: “Não há castigo! / Deus 
não existe!” É isso mesmo que 
ele pensa. – R.

3. Só há maldade e violência em 
sua boca, / em sua língua, só 
mentira e falsidade. / Arma em-
boscadas nas saídas das aldeias, 

/ mata inocentes em lugares 
escondidos. – R.

4. Vós, porém, vedes a dor e o 
sofrimento, / vós olhais e tomais 
tudo em vossas mãos! / A vós o 
pobre se abandona con�ante, / 
sois dos órfãos vigilante prote-
tor. – R.

Evangelho (Mateus 12,14-21)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Em Cristo, Deus reconciliou consigo 
mesmo a humanidade; / e a nós ele 
entregou essa reconciliação (2Cor 
5,19). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 
– Naquele tempo, 14os fariseus 
saíram e �zeram um plano para 
matar Jesus. 15Ao saber disso, Je-
sus retirou-se dali. Grandes mul-
tidões o seguiram, e ele curou a 
todos. 16E ordenou-lhes que não 
dissessem quem ele era, 17para 
se cumprir o que foi dito pelo 
profeta Isaías: 18“Eis o meu ser-
vo, que escolhi; o meu amado, 
no qual coloco a minha afeição; 
porei sobre ele o meu Espírito, e 
ele anunciará às nações o direito. 
19Ele não discutirá nem gritará, 
e ninguém ouvirá a sua voz nas 
praças. 20Não quebrará o caniço 
rachado nem apagará o pavio 
que ainda fumega, até que 
faça triunfar o direito. 21Em seu 
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nome as nações depositarão 
a sua esperança”. – Palavra da 
salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos membros da Igreja que 
sofrem calúnias e perseguição, 
para que Deus venha em seu 
auxílio e os livre dos inimigos, 
rezemos.

AS:  Ouvi, Senhor, 
o clamor do vosso povo.

2. Pelos governantes, para que 
se ocupem principalmente dos 
pobres e lhes proporcionem 
condições de vida digna, re-
zemos.

3. Por todos os cristãos e cristãs, 
para que santi� quem o nome 
de Deus, respeitando-o e colo-
cando-o no centro da própria 
vida, rezemos.

4. Pelos ministros ordenados e 
leigos, para que sigam � elmente 
os passos de Jesus, não obstan-
te os obstáculos do caminho, 
rezemos.
Preces espontâneas. 

participam deste sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele, diz 
o Senhor (Jo 6,56).

Depois da comunhão
Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, 
que cresça em nós a vossa sal-
vação cada vez que celebramos 
este mistério. Por Cristo, nosso 
Senhor.

*NOSSA SENHORA NO SÁBADO
(branco – ofício da memória)

Oração do dia: Perdoai, ó Deus, os pe-
cados dos vossos � lhos e � lhas e salvai-
-nos pela intercessão da Virgem Maria, 
uma vez que não podemos agradar-
-vos apenas com os nossos méritos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Socorra-nos, 
ó Pai, a humanidade do vosso Filho, 
que, ao nascer da Virgem Mãe, não 
diminuiu, mas consagrou a sua inte-
gridade. E fazei que ele, apagando os 
nossos pecados, vos torne agradáveis 
nossas oferendas. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

Depois da comunhão: Recebemos, 
ó Deus, o sacramento celeste, ale-
grando-nos nesta festa da Virgem 
Maria. Concedei-nos a graça de imi-
tá-la, servindo ao mistério da nossa 
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração e fazei 
crescer em santidade os � éis que 
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Antífona 
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o 
coração hei de vos oferecer o sacrifício e 
dar graças ao vosso nome, porque sois 
bom (Sl 53,6.8).

Acolhida
PR: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: O Deus da esperança, que 
nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.
AS: Bendito seja Deus, que 
nos reuniu no amor de Cristo.
Fonte e ápice da vida cristã, a Euca-
ristia nos proporciona a experiência 
da bondade e da justiça de Deus. 
Paciente conosco, ele vem em nosso 
auxílio com seu Espírito, para que o 
joio existente em nosso meio e em 
nosso interior não nos desanime do 

anúncio do seu Reino. Celebremos 
com alegria o Senhor que é bom, 
clemente e � el.

Ato penitencial
(CD: Partes Fixas da Missa, faixa 2 – Paulus)

PR: Em Jesus Cristo, o justo, que 
intercede por nós e nos reconci-
lia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de apro-
ximar-nos da mesa do Senhor 
(pausa).
1. Senhor, servo de Deus, que 
libertastes a nossa vida, / tende 
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
2. Ó Cristo, nosso irmão, que co-
nheceis nossa fraqueza, / tende 
piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
3. Senhor, Filho de Deus, que 
vos tornastes obediente, / tende 
piedade de nós.

16o DO TEMPO COMUM
(verde, glória, creio – 4a semana do saltério)

19
domingo

RITOS INICIAIS
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Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.
AS: Amém.

Glória – rezado ou cantado
PR: 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, nós vos bendize-
mos, 2) glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa 
imensa glória. 2) Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, 1) Se-
nhor 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 mun-
do, acolhei a nossa súplica. 
2) Vós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. 1) 
Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. 1) Com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. 
AS: Amém.

Oração do dia
Ó Deus, sede generoso para 
com os vossos �lhos e �lhas e 
multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, 

guardemos �elmente os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.

Sustentados pela força do Espírito, 
deixemo-nos iluminar pela Palavra 
de Deus. Ela nos convida a semear a 
boa semente do Reino, sem cedermos 
a julgamentos precipitados.

I leitura  
(Sabedoria 12,13.16-19)

Leitura do livro da Sabedoria – 
13Não há, além de ti, outro Deus 
que cuide de todas as coisas e a 
quem devas mostrar que teu jul-
gamento não foi injusto. 16A tua 
força é princípio da tua justiça, 
e o teu domínio sobre todos te 
faz para com todos indulgente. 
17Mostras a tua força a quem 
não crê na perfeição do teu 
poder; e nos que te conhecem, 
castigas o seu atrevimento. 18No 
entanto, dominando tua própria 
força, julgas com clemência e 
nos governas com grande consi-
deração, pois, quando quiseres, 
está ao teu alcance fazer uso do 
teu poder. 19Assim proceden-
do, ensinaste ao teu povo que 
o justo deve ser humano; e a 
teus �lhos deste a confortadora 
esperança de que concedes o 
perdão aos pecadores. – Palavra 
do Senhor.

LITURGIA DA PALAVRA
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Salmo responsorial 85(86)
(CD: Cantando os Salmos - Ano A, volume 2, faixa 
21 – Paulus)

Ó Senhor, vós sois bom, sois cle-
mente e �el!

Evangelho  
(Mateus 13,24-43 ou 24-30)
[A forma breve está entre colchetes.]

Aleluia, aleluia, aleluia.

Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, 
Senhor da terra: / os mistérios do teu 
Reino aos pequenos, Pai, revelas! (Mt 
11,25) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
[Naquele tempo, 24Jesus contou 
outra parábola à multidão: “O 
Reino dos céus é como um ho-
mem que semeou boa semente 
no seu campo. 25Enquanto todos 
dormiam, veio seu inimigo, se-
meou joio no meio do trigo e foi 
embora. 26Quando o trigo cres-
ceu e as espigas começaram a se 
formar, apareceu também o joio. 
27Os empregados foram procurar 
o dono e lhe disseram: ‘Senhor, 
não semeaste boa semente no 
teu campo? Donde veio então o 
joio?’ 28O dono respondeu: ‘Foi 
algum inimigo que fez isso’. Os 
empregados lhe perguntaram: 
‘Queres que vamos arrancar o 
joio?’ 29O dono respondeu: ‘Não! 
Pode acontecer que, arrancando 
o joio, arranqueis também o tri-
go. 30Deixai crescer um e outro 
até a colheita! E, no tempo da 
colheita, direi aos que cortam 
o trigo: arrancai primeiro o joio 
e amarrai-o em feixes para ser 
queimado! Recolhei, porém, o 
trigo no meu celeiro!’”] 
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1. Ó Senhor, vós sois bom e cle-
mente, / sois perdão para quem 
vos invoca. / Escutai, ó Senhor, 
minha prece, / o lamento da mi-
nha oração! – R.
2. As nações que criastes virão 
/ adorar e louvar vosso nome. / 
Sois tão grande e fazeis maravi-
lhas: / vós somente sois Deus e 
Senhor! – R.
3. Vós, porém, sois clemente 
e fiel, / sois amor, paciência e 
perdão. / Tende pena e olhai 
para mim! / Con�rmai com vigor 
vosso servo. – R.

II leitura (Romanos 8,26-27)
Leitura da carta de São Paulo 
aos Romanos – Irmãos, 26o Es-
pírito vem em socorro da nossa 
fraqueza. Pois nós não sabemos 
o que pedir nem como pedir; é 
o próprio Espírito que intercede 
em nosso favor com gemidos 
inefáveis. 27E aquele que penetra 
o íntimo dos corações sabe qual 
é a intenção do Espírito. Pois é 
sempre segundo Deus que o 
Espírito intercede em favor dos 
santos. – Palavra do Senhor.
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31Jesus contou-lhes outra pará-
bola: “O Reino dos céus é como 
uma semente de mostarda que 
um homem pega e semeia no 
seu campo. 32Embora ela seja a 
menor de todas as sementes, 
quando cresce, fica maior do 
que as outras plantas. E torna-se 
uma árvore, de modo que os 
pássaros vêm e fazem ninhos em 
seus ramos”. 33Jesus contou-lhes 
ainda outra parábola: “O Reino 
dos céus é como o fermento que 
uma mulher pega e mistura com 
três porções de farinha, até que 
tudo � que fermentado”. 34Tudo 
isso Jesus falava em parábolas 
às multidões. Nada lhes falava 
sem usar parábolas, 35para se 
cumprir o que foi dito pelo pro-
feta: “Abrirei a boca para falar em 
parábolas; vou proclamar coisas 
escondidas desde a criação do 
mundo”. 36Então Jesus deixou as 
multidões e foi para casa. Seus 
discípulos aproximaram-se dele 
e disseram: “Explica-nos a pa-
rábola do joio!” 37Jesus respon-
deu: “Aquele que semeia a boa 
semente é o Filho do Homem. 
38O campo é o mundo. A boa 
semente são os que pertencem 
ao Reino. O joio são os que per-
tencem ao maligno. 39O inimigo 
que semeou o joio é o diabo. A 
colheita é o � m dos tempos. Os 
ceifeiros são os anjos. 40Como o 

joio é recolhido e queimado ao 
fogo, assim também acontecerá 
no � m dos tempos: 41o Filho do 
Homem enviará os seus anjos e 
eles retirarão do seu Reino todos 
os que fazem outros pecar e os 
que praticam o mal; 42e depois os 
lançarão na fornalha de fogo. Aí 
haverá choro e ranger de dentes. 
43Então os justos brilharão como 
o sol no Reino de seu Pai. Quem 
tem ouvidos ouça”. – Palavra da 
salvação.

Pistas para a re� exão
I leitura: Os pensamentos de Deus 
nem sempre coincidem com os 
nossos. Seu poder, contrariando 
nosso pensamento, mostra-se na 
capacidade de perdoar, pois ele 
não se alegra com a destruição da 
pessoa. Deus se mostra humano e 
misericordioso com todos os povos 
e nos conforta com a esperança 
de que sempre há lugar para o ar-
rependimento e o perdão. II leitu-
ra: O Espírito que recebemos no 
batismo nos ilumina na nossa vida 
cotidiana. É importante estarmos 
sempre atentos aos seus apelos e 
nos deixarmos envolver por ele. 
Muitas vezes nossa arrogância e 
intolerância acabam não deixando 
espaço para o Espírito atuar em 
nós. Evangelho: Para falar sobre 
o Reino de Deus, Jesus ensina por 
meio de parábolas tiradas da vida 
agrícola e familiar, linguagem que o 
povo da roça entendia. A parábola 
do trigo e do joio mostra a neces-
sidade de não haver precipitação 
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para arrancar o joio antes da hora, 
a � m de não prejudicar o trigo. Sem 
adotar uma perspectiva omissa, a 
parábola mostra que o bem e o 
mal convivem nas pessoas e nas 
comunidades. Deus tem paciência 
e sempre espera a conversão do 
ser humano (cf. também o artigo 
na página 82).

Profi ssão de fé
PR: Creio em Deus Pai todo-po-
deroso, criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, (breve inclinação 

até “da Virgem Maria”) 2) que foi conce-
bido pelo poder do Espírito 
Santo; 1) nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pi-
latos, 2) foi cruci� cado, morto e 
sepultado; 1) desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; 
está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, 1) donde 
há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. 2) Creio no Espírito 
Santo, na santa Igreja católica, 
1) na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, 2) na 
ressurreição da carne, na vida 
eterna. 
AS: Amém.

Preces da assembleia
PR: Irmãos e irmãs, como família 
de Deus, dirijamos ao Senhor, 
paciente e bom, nossas súplicas 
con� antes, dizendo:

AS:  Escutai, Senhor, 
o clamor da nossa oração.

1. Pela Igreja, para que se abra 
continuamente ao auxílio do 
Espírito e seja perseverante e 
paciente na missão de evange-
lizar, rezemos. 
2. Pelos bispos, padres e diáco-
nos, para que semeiem com pa-
ciência e lucidez a boa semente 
do Reino de Deus, rezemos.
3. Pelos cristãos, para que sejam 
conscientes e sábios no enfren-
tamento dos poderes contrários 
ao projeto de Jesus, rezemos.
4. Pelos pais e mães, para que, 
por meio de palavras e do exem-
plo de vida, semeiem valores 
cristãos e éticos no coração dos 
� lhos, rezemos.
5. Pelos falecidos de nossa co-
munidade (podem ser lembrados 
falecidos recentes), para que o 
Senhor os acolha em seu Reino, 
rezemos.
Pode haver outras preces da comunidade.

PR: Senhor nosso Deus, acolhei 
as preces que a comunidade 
aqui reunida em vosso nome 
vos apresentou. Por Cristo, nosso 
Senhor.
AS: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Apesar de nossas in� delidades, Deus 
é paciente conosco. Pelo memorial do 
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amor de Cristo, o Pai sustenta nossa 
esperança de que o joio não sufocará 
a boa semente do Reino.

Sobre as oferendas
Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração Eucarística III

PR: Na verdade, é justo e neces-
sário, 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. Nas-
cendo na condição humana, 
renovou inteiramente a humani-
dade. Sofrendo a paixão, apagou 
nossos pecados. Ressurgindo 
glorioso da morte, trouxe-nos a 
vida eterna. Subindo triunfante 
ao céu, abriu-nos as portas da 
eternidade. E, enquanto espera-
mos a plenitude de vosso Reino, 
com os anjos e com todos os 
santos, nós vos aclamamos, can-
tando (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 for-
ça 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 do sol, 
um sacrifício perfeito.
AS:  Santi�cai e reuni  

o vosso povo!
PR: Por isso, nós vos suplicamos: 
santi�cai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, a 
�m de que se tornem o Corpo e 
@ o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
AS:  Santi�cai nossa oferenda, 

ó Senhor!
PR: Na noite em que ia ser entre-
gue, 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.
Do mesmo modo, ao �m 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
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PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA  
DE MIM.
Eis o mistério da fé!
AS: Anunciamos, Senhor, a 
vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor 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 oferen-
da da vossa Igreja, reconhecei 
o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, ali-
mentando-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 alcançar-
mos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, mãe 
de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos apóstolos e mártires 

(santo do dia ou padroeiro) e to-
dos 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. Con-
�rmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
o nosso bispo (...), 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 �- 
lhos e �lhas dispersos pelo mun-
do inteiro.
AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  

dos vossos �lhos!
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, espe-
ramos também nós saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por 
Cristo, Senhor nosso.
AS:  A todos saciai com  

vossa glória!
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PR: Por ele dais ao mundo todo 
bem e toda graça. 
Por Cristo, com Cristo, 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.

Pai-nosso
PR: O Senhor nos comunicou o 
seu Espírito. Com a confiança 
e a liberdade de �lhos e �lhas, 
digamos juntos:
AS:  Pai nosso que estais  

nos céus...
PR: Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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.

Oração pela paz
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos apóstolos: “Eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha 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 sem-
pre convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.
Se for oportuno, o presidente convida para o 
abraço da paz.

Fração do pão
AS: Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, ten-
de 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.

PR: Eu sou o pão vivo que desceu 
do céu: se alguém come deste 
pão, viverá eternamente. Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou dig-
no(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma pala-
vra e serei salvo(a). 

COMUNHÃO
Antífona
O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. 
Ele dá o alimento aos que o temem (Sl 
110,4s).

Depois da comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacra-
mentos do vosso Reino, para 
que, despojando-nos do velho 
homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.
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“Uma tendência natural das pessoas 
é a de dividir a humanidade em 
duas grandes categorias: os bons 
de um lado, os maus de outro. Esta 
tendência existe também no plano 
religioso. Invocamos bênçãos sobre 
nós mesmos, sobre nossa família, 
nossa nação; as maldições caiam 
sobre os outros, os inimigos, os que 
se opõem a nós” (Missal Dominical, 
p. 749).

Bênção fi nal
PR: O Senhor esteja convosco.
AS:  Ele está no meio 

de nós.
PR: Abençoe-vos Deus todo-po-
deroso, Pai e Filho @ e Espírito 
Santo.
AS: Amém.
PR: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
AS: Graças a Deus.

RITOS FINAIS

A PARÁBOLA DA PACIÊNCIA E DA PRUDÊNCIA
No capítulo 13 de Mateus, encontramos o ensinamento de Jesus por meio de parábolas. 

A linguagem que Jesus nelas usa era entendida muito bem pelo povo da roça. Nem sempre 
os discípulos conseguiam compreendê-las e, por isso, pediam explicações ao Mestre, como 
no caso da parábola do trigo e do joio. 

O texto de hoje traz três parábolas: a do trigo e do joio, a da semente de mostarda e a 
do fermento. Nossa refl exão se concentra na primeira. Nesta, Jesus ensina sobre o Reino 
de Deus utilizando imagens da vida agrícola e familiar. Tal parábola pode servir como 
questionamento sobre o porquê do mal e a tentação de extirpá-lo precipitadamente. Bem 
e mal, muitas vezes, podem se confundir, como se dá com o trigo e o joio, muito parecidos 
quando estão em fase de crescimento. 

O agricultor semeou a boa semente; durante a noite, o inimigo semeou o joio. Os dois 
cresceram juntos. Ao perceberem a presença da erva daninha, os empregados questionam 
o agricultor sobre o porquê dela e pedem para arrancá-la. O dono, prudente, exorta-os a 
ter paciência e diz que aguardem até o momento da colheita, quando o joio será queimado 
e o trigo guardado.

Muitos inimigos do povo semeiam o joio no meio da semente boa do Evangelho. Jesus 
os identifi ca como “falsos profetas”. Nem sempre é fácil decidir entre o que é bom e o que 
é mau. Muitas pessoas que se dizem “do bem” – ou assim são tachadas – revelam-se as 
maiores inimigas do povo. O Mestre também nos dá uma dica interessante: pelos frutos se 
distingue o bom profeta do falso.

Todos nós somos um pouco joio e trigo ao mesmo tempo. Ninguém pode pretender ser 
completamente bom e ver o outro somente como mau. Somos seres humanos limitados: 
com virtudes e vícios, com fortaleza e fraqueza, bons e maus. Não nos cabe fazer a triagem, 
eliminando o joio. Também nas comunidades, às vezes, existem pessoas que se dizem “do 
bem” e julgam ser as donas da verdade. Em todos nós há algo que precisa ser queimado 
(joio) e algo a ser cultivado (trigo).

Pe. Nilo Luza, ssp

Círculo bíblico, páginas 33s.
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Antífona
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o 
coração hei de vos oferecer o sacrifício e 
dar graças ao vosso nome, porque sois 
bom (Sl 53,6.8).

O Senhor nos dá a conhecer seu agir 
libertador ao longo da história da 
salvação. Conscientes de que todo 
auxílio nos vem dele, celebremos com 
gratidão, dando-lhe a resposta da fé 
e da constante conversão. 

Oração do dia
Ó Deus, sede generoso para 
com os vossos � lhos e � lhas e 
multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, 
guardemos � elmente os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.

perante os montes e faze que as 
colinas ouçam tua voz”. 2Ouvi, 
montes, as razões do Senhor em 
juízo, escutai-o, fundamentos da 
terra; a pendência do Senhor é 
com seu povo, ele disputa em 
juízo contra Israel. 3“Povo meu, 
que é que te � z? Em que te fui 
penoso? Responde-me. 4Eu 
te retirei da terra do Egito e te 
libertei da casa de servidão, e 
pus à tua frente Moisés, Aarão e 
Maria”. 6“Que oferta farei ao Se-
nhor, digna dele, ao ajoelhar-me 
diante do Deus altíssimo? Acaso 
oferecerei holocaustos e novi-
lhos de um ano? 7Acaso agradam 
ao Senhor carneiros aos milhares 
e torrentes de óleo? Porventura 
ofertaria eu o meu primogênito 
por um crime meu, o fruto do 
meu sangue pelos pecados da 
minha vida?” 8Foi-te revelado, 
ó homem, o que é o bem e o 
que o Senhor exige de ti: prin-
cipalmente praticar a justiça e 
amar a misericórdia, e caminhar 
solícito com teu Deus. – Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial 49(50)
A todo homem que procede reta-
mente / eu mostrarei a salvação 
que vem de Deus. 

1. “Reuni à minha frente os meus 
eleitos, / que selaram a Aliança 
em sacrifícios!” / Testemunha o 

segunda
16a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
20

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

De todos nós o Senhor exige, antes 
de tudo, a prática da justiça e da 
misericórdia. Jesus censura seus con-
temporâneos por não acreditarem 
nele, rejeitando sua pregação e sua 
sabedoria.

Leitura (Miqueias 6,1-4.6-8)

Leitura da profecia de Miqueias – 
1Ouvi o que diz o Senhor: “Levan-
ta-te, convoca um julgamento 
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próprio céu seu julgamento, / 
porque Deus mesmo é juiz e vai 
julgar. – R.

2. Eu não venho censurar teus 
sacrifícios, / pois sempre estão 
perante mim teus holocaustos; 
/ não preciso dos novilhos de 
tua casa / nem dos carneiros que 
estão nos teus rebanhos. – R.

3. “Como ousas repetir os meus 
preceitos / e trazer minha Aliança 
em tua boca? / Tu, que odiaste 
minhas leis e meus conselhos / 
e deste as costas às palavras dos 
meus lábios! – R.

4. Diante disso que �zeste, eu ca-
larei? / Acaso pensas que eu sou 
igual a ti? / É disso que te acuso 
e repreendo, / e manifesto essas 
coisas aos teus olhos. – R.

5. Quem me oferece um sacrifí-
cio de louvor, / este, sim, é que 
me honra de verdade. / A todo 
homem que procede retamente 
/ eu mostrarei a salvação que 
vem de Deus.” – R.

Evangelho (Mateus 12,38-42)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: / Não 
fecheis os corações como em Meriba! 
(Sl 94,8) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 38alguns mestres 
da Lei e fariseus disseram a Jesus: 

“Mestre, queremos ver um sinal 
realizado por ti”. 39Jesus respon-
deu-lhes: “Uma geração má e 
adúltera busca um sinal, mas 
nenhum sinal lhe será dado, a 
não ser o sinal do profeta Jonas. 
40Com efeito, assim como Jonas 
esteve três dias e três noites no 
ventre da baleia, assim também 
o Filho do Homem estará três 
dias e três noites no seio da terra. 
41No dia do juízo, os habitantes 
de Nínive se levantarão contra 
essa geração e a condenarão, 
porque se converteram diante 
da pregação de Jonas. E aqui 
está quem é maior do que Jonas. 
42No dia do juízo, a rainha do Sul 
se levantará contra essa geração 
e a condenará, porque veio dos 
con�ns da terra para ouvir a sa-
bedoria de Salomão, e aqui está 
quem é maior do que Salomão”. 
– Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pela Igreja, para que os seus 
membros deem testemunho de 
�delidade a Deus mediante a 
prática da justiça, da misericór-
dia e da humildade, rezemos.

AS:  Mostrai-nos, Senhor,  
a vossa salvação.

2. Pelos cidadãos do nosso país, 
para que encontrem em seus 
dirigentes boa vontade e sério 
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empenho para superar a desi-
gualdade social, rezemos.

3. Por nossas comunidades, para 
que realizem celebrações frutuo-
sas e agradáveis ao coração de 
Deus, rezemos.

4. Por todos nós, para que nos-
sa comunicação com Deus seja 
alicerçada na sinceridade de co-
ração, rezemos.
Preces espontâneas. 

*SANTO APOLINÁRIO
(vermelho – ofício da memória)

Apolinário era discípulo do apóstolo 
Pedro e por ele foi ordenado bispo de 
Ravena, na Itália, onde enfrentou e 
venceu imensas dificuldades na evan-
gelização dos pagãos. Foi martirizado 
por ordem do imperador Vespasiano. 
Sua perseverança na fé nos anime em 
nossa missão.

Oração do dia: Deus eterno e todo-
-poderoso, que destes a Santo Apo-
linário a graça de lutar pela justiça 
até a morte, concedei-nos, por sua 
intercessão, suportar por vosso amor 
as adversidades e correr ao encontro 
de vós, que sois a nossa vida. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Ó Deus de bon-
dade, derramai a vossa bênção sobre 
estas oferendas e con� rmai-nos na fé 
que Santo Apolinário testemunhou, 
derramando seu sangue. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Depois da comunhão: Refeitos por 
esta Eucaristia, concedei-nos, ó Deus, 
que, imitando a constância de Santo 
Apolinário, possamos merecer um 
dia o prêmio da nossa paciência. Por 
Cristo, nosso Senhor.

terça
16a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
21

Antífona
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o 

RITOS INICIAIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona
O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. 
Ele dá o alimento aos que o temem (Sl 
110,4s).

Depois da comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacra-
mentos do vosso Reino, para 
que, despojando-nos do velho 
homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.
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coração hei de vos oferecer o sacrifício e 
dar graças ao vosso nome, porque sois 
bom (Sl 53,6.8).

Em sua misericórdia, Deus nos asse-
gura que “lançará ao fundo do mar 
nossos pecados”. Celebremos agra-
decidos ao Senhor, que nos reúne 
como família de Cristo e nos mostra 
sua bondade sem �m.

Oração do dia
Ó Deus, sede generoso para 
com os vossos �lhos e �lhas e 
multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, 
guardemos �elmente os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.

existe, como tu, que apagas a 
iniquidade e esqueces o pecado 
daqueles que são resto de tua 
propriedade? Ele não guarda 
rancor para sempre, o que ama 
é a misericórdia. 19Voltará a com-
padecer-se de nós, esquecerá 
nossas iniquidades e lançará ao 
fundo do mar todos os nossos 
pecados. 20Tu manterás �delida-
de a Jacó e terás compaixão de 
Abraão, como juraste a nossos 
pais, desde tempos remotos. – 
Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 84(85)
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 
bondade.

1. Favorecestes, ó Senhor, a vossa 
terra, / libertastes os cativos de 
Jacó. / Perdoastes o pecado ao 
vosso povo, / encobristes toda 
a falta cometida; / retirastes a 
ameaça que �zestes, / acalmas-
tes o furor de vossa ira. – R.

2. Renovai-nos, nosso Deus e sal-
vador, / esquecei a vossa mágoa 
contra nós! / Ficareis eternamen-
te irritado? / Guardareis a vossa 
ira pelos séculos? – R.

3. Não vireis restituir a nossa vida, 
/ para que em vós se rejubile o 
vosso povo? / Mostrai-nos, ó Se-
nhor, vossa bondade, / concedei-
-nos também vossa salvação! – R.

LITURGIA DA PALAVRA

As portas da misericórdia de Deus  
estão sempre abertas para os que  
se empenham em cumprir a sua von- 
tade.

Leitura  
(Miqueias 7,14-15.18-20)
Leitura da profecia de Miqueias 
– 14Apascenta o teu povo com o 
cajado da autoridade, o rebanho 
de tua propriedade, os habitan-
tes dispersos pela mata e pelos 
campos cultivados; que eles des-
frutem a terra de Basã e Galaad, 
como nos velhos tempos. 15E, 
como foi nos dias em que nos 
fizeste sair do Egito, faze-nos 
ver novos prodígios. 18Qual Deus 
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Evangelho  
(Mateus 12,46-50)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Quem me ama, realmente, guardará 
minha Palavra, / e meu Pai o amará, e 
a ele nós viremos (Jo 14,23). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 46enquanto Je-
sus estava falando às multidões, 
sua mãe e seus irmãos �caram 
do lado de fora, procurando 
falar com ele. 47Alguém disse 
a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus 
irmãos estão aí fora e querem 
falar contigo”. 48Jesus pergun-
tou àquele que tinha falado: 
“Quem é minha mãe e quem são 
meus irmãos?” 49E, estendendo 
a mão para os discípulos, Jesus 
disse: “Eis minha mãe e meus 
irmãos. 50Pois todo aquele que 
faz a vontade do meu Pai, que 
está nos céus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe”. – Pa-
lavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos dirigentes da Igreja, para 
que, nos relacionamentos inter-
pessoais, sejam bons e misericor-
diosos, rezemos.
AS:  Concedei-nos, Senhor, 

vossa salvação.
2. Pelos dirigentes dos povos, 
para que sejam defensores e 

promotores da vida de todo ser 
humano, rezemos.
3. Pelas comunidades cristãs, 
para que, entre seus membros, 
predominem atitudes de bon-
dade e perdão, rezemos.
4. Pelas crianças, pelos adoles-
centes e jovens da catequese, 
para que adquiram profundo 
conhecimento sobre Jesus Cris-
to e grande zelo pelo Reino de 
Deus, rezemos.
Preces espontâneas. 

Sobre as oferendas
Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Antífona
O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. 
Ele dá o alimento aos que o temem (Sl 
110,4s).

Depois da comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacra-
mentos do vosso Reino, para 
que, despojando-nos do velho 
homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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*SÃO LOURENÇO DE BRÍNDISI
(branco – ofício da memória)

Lourenço, nascido na Itália em 1559 e fa-
lecido em Portugal em 1619, foi um frade 
capuchinho inteligente e vivaz, especialis-
ta em Sagrada Escritura. Com facilidade 
para aprender novos idiomas e tendo o 
dom da palavra, pregou a Boa-nova por 
toda a Europa. 

Oração do dia: Ó Deus, que, para a 
vossa glória e a salvação dos homens, 
destes a São Lourenço de Bríndisi o 
espírito de conselho e fortaleza, conce-
dei-nos, pelo mesmo espírito, conhecer 
o que devemos praticar e, por suas 
preces, realizá-lo. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Deus de majes-
tade, nós vos suplicamos que estas 
oferendas em honra de vossos santos, 
manifestando a glória do vosso poder, 
nos tragam os frutos da redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Depois da comunhão: Alimentados, ó 
Pai, à vossa mesa, fazei que, seguindo o 
exemplo de São Lourenço de Bríndisi, 
celebremos com amor o vosso culto e 
sirvamos a todos com incansável cari-
dade. Por Cristo, nosso Senhor.  

Maria de Magdala, cidade situada 
na Galileia, é a mulher que, segundo 
os Evangelhos, seguiu constante-
mente Jesus, até os pés da cruz. Seu 
ardente amor foi recompensado 
com o fato de ser a primeira a re-
conhecer Jesus ressuscitado, o qual 
fez dela a primeira missionária: “‘Vá 
encontrar os meus irmãos...’ Então 
Maria Madalena foi anunciar aos 
discípulos: ‘Eu vi o Senhor’” (Jo 
20,17-18). A santa que hoje cele-
bramos seja, para nós, modelo de 
fidelidade ao divino Mestre e de 
amizade com ele.

Oração do dia
Ó Deus, o vosso Filho con� ou 
a Maria Madalena o primeiro 
anúncio da alegria pascal; dai-
-nos, por suas preces e a seu 
exemplo, anunciar também que 
o Cristo vive e contemplá-lo na 
glória de seu Reino. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Antífona
O Senhor disse a Maria Madalena: Vai a 
meus irmãos e anuncia-lhes: Subo a meu 
Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus 
(Jo 20,17).

quarta
SANTA MARIA MADALENA

DISCÍPULA DE JESUS
(branco, glória, pref. dos santos, pág. 6 

– ofício da festa)

22
RITOS INICIAIS

O profundo amor de Maria Mada-
lena por Jesus de� ne o rumo de sua 
vida. Ela não o abandona nunca, 
nem mesmo após a morte e o se-
pultamento, mas vai à sua procura 
no primeiro dia da semana, bem de 
madrugada.

Leitura (Cântico 3,1-4)
Leitura do livro do Cântico dos 
Cânticos – Eis o que diz a noiva: 
1“Em meu leito, durante a noite, 
busquei o amor de minha vida: 
procurei-o e não o encontrei. 

LITURGIA DA PALAVRA
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2Vou levantar-me e percorrer a 
cidade, procurando, pelas ruas 
e praças, o amor de minha vida: 
procurei-o e não o encontrei. 
3Encontraram-me os guardas 
que faziam a ronda pela cidade. 
‘Vistes porventura o amor de mi-
nha vida?’ 4E logo que passei por 
eles, encontrei o amor de minha 
vida”. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 62(63)

A minha alma tem sede de vós, 
Senhor!

1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! 
/ Desde a aurora, ansioso vos 
busco! / A minha alma tem sede 
de vós, † minha carne também 
vos deseja, / como terra sedenta 
e sem água! – R.

2. Venho, assim, contemplar-vos 
no templo / para ver vossa glória 
e poder. / Vosso amor vale mais 
do que a vida, / e por isso meus 
lábios vos louvam. – R.

3. Quero, pois, vos louvar pela 
vida / e elevar para vós minhas 
mãos! / A minha alma será sacia-
da, / como em grande banquete 
de festa; / cantará a alegria em 
meus lábios / ao cantar para vós 
meu louvor! – R. 

4. Para mim fostes sempre um 
socorro; / de vossas asas à som-
bra eu exulto! / Minha alma se 
agarra em vós; / com poder vossa 
mão me sustenta. – R.

Evangelho  
(João 20,1-2.11-18)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Responde-nos, ó Maria, / no teu cami-
nho o que havia? / Vi Cristo ressuscita-
do, / o túmulo abandonado! – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João – 
1No primeiro dia da semana, 
Maria Madalena foi ao túmulo 
de Jesus, bem de madrugada, 
quando ainda estava escuro, e 
viu que a pedra tinha sido reti-
rada do túmulo. 2Então ela saiu 
correndo e foi encontrar Simão 
Pedro e o outro discípulo, aque-
le que Jesus amava, e lhes disse: 
“Tiraram o Senhor do túmulo, 
e não sabemos onde o colo-
caram”. 11Maria estava do lado 
de fora do túmulo, chorando. 
Enquanto chorava, inclinou-se 
e olhou para dentro do túmulo. 
12Viu, então, dois anjos vestidos 
de branco, sentados onde tinha 
sido posto o corpo de Jesus, um 
à cabeceira e outro aos pés. 13Os 
anjos perguntaram: “Mulher, 
por que choras?” Ela respondeu: 
“Levaram o meu Senhor e não 
sei onde o colocaram”. 14Tendo 
dito isso, Maria voltou-se para trás 
e viu Jesus, de pé. Mas não sabia 
que era Jesus. 15Jesus perguntou-
-lhe: “Mulher, por que choras? A 
quem procuras?” Pensando que 
era o jardineiro, Maria disse: “Se-
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nhor, se foste tu que o levaste, 
dize-me onde o colocaste, e 
eu o irei buscar”. 16Então Jesus 
disse: “Maria!” Ela voltou-se e ex-
clamou em hebraico: “Rabunni” 
(que quer dizer “mestre”). 17Je-
sus disse: “Não me segures. Ain-
da não subi para junto do Pai. 
Mas vai dizer aos meus irmãos: 
subo para junto do meu Pai e 
vosso Pai, meu Deus e vosso 
Deus”. 18Então Maria Madalena 
foi anunciar aos discípulos: “Eu 
vi o Senhor!” e contou o que 
Jesus lhe tinha dito. – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelo papa e pelos demais líderes 
da Igreja, para que, alimentados 
pela fé no Senhor ressuscitado, 
sejam entusiasmados animadores 
do povo de Deus, rezemos.

AS:  Nossa alma tem sede 
de vós, Senhor.

2. Pelos habitantes do nosso país, 
para que continuem a buscar e 
conquistar os valores e condi-
ções indispensáveis para uma 
vida digna, rezemos.

3. Por todos os vocacionados à 
vida consagrada e ao sacerdócio, 
para que sejam � éis no segui-
mento do Mestre divino e com 
ele consolidem sincera amizade, 
rezemos.

4. Pelos casais, para que culti-
vem mutuamente verdadeira 
amizade, capaz de aumentar a 
con� ança entre eles e a alegria 
de viver juntos, rezemos. 
Preces espontâneas. 

Sobre as oferendas
Recebei, ó Pai, as oferendas 
que vos apresentamos na festa 
de Santa Maria Madalena, cuja 
demonstração de amor vosso 
Filho acolheu com misericordio-
sa bondade. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Antífona
O amor de Cristo nos impele, para que os 
que vivem já não vivam para si mesmos, 
mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou (2Cor 5,14s).

Depois da comunhão
Ó Deus, a comunhão nos vos-
sos mistérios infunda em nós 
aquele amor perseverante que 
levou Maria Madalena a jamais 
separar-se do Mestre. Que vive 
e reina para sempre.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Antífona
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o 

quinta
16a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
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coração hei de vos oferecer o sacrifício e 
dar graças ao vosso nome, porque sois 
bom (Sl 53,6.8).

Deus sempre nos leva a re�etir sobre 
nossos erros e nos convida à con-
versão. Aproveitemos o impulso da 
mensagem divina para rever nossa 
vida com os olhos da fé e voltar-nos, 
dia a dia, para o Senhor. 

Oração do dia
Ó Deus, sede generoso para 
com os vossos �lhos e �lhas e 
multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, 
guardemos �elmente os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.

de sua colheita; todos os que 
dele comiam, pecavam; males 
caíam sobre eles”, diz o Senhor. 
7“Eu vos introduzi numa terra de 
pomares, para que gozásseis de 
seus melhores produtos, mas, 
apenas chegados, contaminas-
tes o país e tornastes abominável 
minha herança. 8Os sacerdotes 
nem perguntaram onde está o 
Senhor. Os versados na Lei não 
me reconheceram, e os chefes 
do povo voltaram-me as costas, 
os profetas profetizaram em 
nome de Baal e correram atrás 
de coisas que para nada servem. 
12Ó céus, espantai-vos diante dis-
so, enchei-vos de grande horror”, 
diz o Senhor. 13“Dois pecados 
cometeu meu povo: abando-
nou-me a mim, fonte de água 
viva, e preferiu cavar cisternas, 
cisternas defeituosas que não 
podem reter água”. – Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial 35(36)
Em vós está a fonte da vida, ó 
Senhor!
1. Vosso amor chega aos céus, 
ó Senhor, / chega às nuvens a 
vossa verdade. / Como as altas 
montanhas eternas / é a vossa 
justiça, Senhor. – R.
2. Quão preciosa é, Senhor, 
vossa graça! † Eis que os �lhos 
dos homens se abrigam / sob a 
sombra das asas de Deus. / Na 

LITURGIA DA PALAVRA

Não obstante os incontáveis benefí-
cios de Deus em favor do seu povo, 
este muitas vezes abandonou a fonte 
de água viva. Também Jesus deparou 
com ouvintes de coração insensível.

Leitura  
(Jeremias 2,1-3.7-8.12-13)

Leitura do livro do profeta Je-
remias – 1A palavra do Senhor 
foi-me dirigida, dizendo: 2“Vai e 
grita aos ouvidos de Jerusalém. 
Isto diz o Senhor: Lembro-me 
de ti, da afeição da jovem, do 
amor da noiva, de quando me 
seguias no deserto, numa terra 
inculta. 3Israel, consagrado ao 
Senhor, era como as primícias 
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abundância de vossa morada, / 
eles vêm saciar-se de bens. / Vós 
lhes dais de beber água viva, / na 
torrente das vossas delícias. – R.
3. Pois em vós está a fonte da 
vida, / e em vossa luz contem-
plamos a luz. / Conservai aos �éis 
vossa graça, / e aos retos, a vossa 
justiça! – R.

Evangelho (Mateus 13,10-17)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 
da terra, / pois revelaste os mistérios 
do teu Reino aos pequeninos, / escon-
dendo-os aos doutores! (Mt 11,25) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 10os discípulos 
aproximaram-se e disseram a 
Jesus: “Por que tu falas ao povo 
em parábolas?” 11Jesus respon-
deu: “Porque a vós foi dado o 
conhecimento dos mistérios do 
Reino dos céus, mas a eles não 
é dado. 12Pois à pessoa que tem 
será dado ainda mais, e terá em 
abundância; mas à pessoa que 
não tem será tirado até o pouco 
que tem. 13É por isso que eu 
lhes falo em parábolas: porque, 
olhando, eles não veem e, ou-
vindo, eles não escutam nem 
compreendem. 14Deste modo 
se cumpre neles a profecia de 
Isaías: ‘Havereis de ouvir, sem 
nada entender. Havereis de 
olhar, sem nada ver. 15Porque o 

coração deste povo se tornou 
insensível. Eles ouviram com 
má vontade e fecharam seus 
olhos para não ver com os olhos, 
nem ouvir com os ouvidos, nem 
compreender com o coração, de 
modo que se convertam e eu os 
cure’. 16Felizes sois vós, porque 
vossos olhos veem e vossos ou-
vidos ouvem. 17Em verdade vos 
digo, muitos profetas e justos 
desejaram ver o que vedes e não 
viram, desejaram ouvir o que 
ouvis e não ouviram”. – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos líderes da Igreja, para 
que, fortalecidos pelo alimento 
diário da Palavra e da Eucaristia, 
incentivem os fiéis a perseve-
rar na prática das boas obras, 
rezemos.
AS:  Saciai-nos, Senhor,  

com a vossa graça.
2. Pelos governantes, para que 
tenham ouvidos para ouvir os 
apelos do povo por dignidade e 
justiça social, rezemos.
3. Pelas pessoas batizadas, para 
que sejam autênticas comuni-
cadoras da Palavra de Deus e 
ponham em prática o que anun-
ciam, rezemos.
4. Por todos os cristãos, para que 
compreendam o imenso valor 
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da Eucaristia, verdadeira fonte 
de vida, e a celebrem de modo 
digno e consciente, rezemos.
Preces espontâneas. 

Oração do dia: Senhor nosso Deus, 
que revelastes a Santa Brígida os misté-
rios celestes quando meditava a paixão 
do vosso Filho, concedei-nos exultar 
de alegria na revelação da vossa glória. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Concedei, ó 
Deus, que este sacrifício em comemo-
ração de Santa Brígida nos alcance o 
vosso perdão e a salvação que espera-
mos. Por Cristo, nosso Senhor.

Depois da comunhão: Deus todo-
-poderoso, a força divina deste sacra-
mento nos ilumine e afervore nesta 
festividade de Santa Brígida para que, 
animados sempre de santos propósi-
tos, multipliquemos as boas obras. Por 
Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Antífona
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 
defende a minha vida. Senhor, de todo o 
coração hei de vos oferecer o sacrifício e 
dar graças ao vosso nome, porque sois 
bom (Sl 53,6.8).

Sem cessar, Deus anuncia seu projeto 
a seus filhos e filhas. Mudaremos 
a realidade quando pusermos em 
prática a vontade divina. Acolhamos 
o Senhor, que nos guarda e semeia 
seus dons entre nós.

Oração do dia
Ó Deus, sede generoso para 
com os vossos � lhos e � lhas e 
multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos 

sexta
16a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
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RITOS INICIAIS

Sobre as oferendas
Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Antífona
O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. 
Ele dá o alimento aos que o temem (Sl 
110,4s).

Depois da comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacra-
mentos do vosso Reino, para 
que, despojando-nos do velho 
homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.

*SANTA BRÍGIDA
(branco – ofício da memória)

Brígida nasceu na Suécia em 1303 e 
faleceu na Itália em 1373. Mãe de oito 
filhos, dedicou-se à caridade e à vida 
contemplativa após � car viúva. Tornan-
do-se terceira franciscana, deu origem 
à Ordem do Santíssimo Salvador. A seu 
exemplo, cuidemos dos pobres e da vida 
de oração.
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Salmo responsorial (Jr 31)
O Senhor nos guardará qual 
pastor a seu rebanho.

1. Ouvi, nações, a Palavra do 
Senhor / e anunciai-a nas ilhas 
mais distantes: / “Quem dis-
persou Israel vai congregá-lo / 
e o guardará qual pastor a seu 
rebanho!” – R.

2. Pois, na verdade, o Senhor re-
miu Jacó / e o libertou do poder 
do prepotente. / Voltarão para o 
monte de Sião, † entre brados e 
cantos de alegria / a�uirão para 
as bênçãos do Senhor. – R.

3. Então a virgem dançará ale-
gremente, / também o jovem e 
o velho exultarão; / mudarei em 
alegria o seu luto, / serei consolo 
e conforto após a guerra. – R.

Evangelho (Mateus 13,18-23)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Felizes os que observam a Palavra 
do Senhor de reto coração / e que 
produzem muitos frutos, até o fim 
perseverantes! (Lc 8,15) – R. 

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 18“Ouvi a pará-
bola do semeador: 19todo aquele 
que ouve a Palavra do Reino e 
não a compreende, vem o ma-
ligno e rouba o que foi semeado 
em seu coração. Este é o que foi 
semeado à beira do caminho. 

LITURGIA DA PALAVRA

de fé, esperança e caridade, 
guardemos fielmente os vos-
sos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo...

Deus se interessa pela realidade 
do seu povo e quer transformá-la. 
Promete-lhe “pastores segundo o 
seu coração” e pede-lhe um coração 
convertido, que seja terreno fértil 
para sua Palavra.

Leitura (Jeremias 3,14-17)
Leitura do livro do profeta Jere-
mias – 14“Convertei-vos, �lhos, 
que vos tendes afastado de 
mim, diz o Senhor, pois eu sou 
vosso Senhor; vou tomar-vos, 
um de uma cidade e dois de 
uma família, e vos reconduzirei 
a Sião; 15eu vos darei pastores 
segundo o meu coração, que vos 
apascentarão com clarividência 
e sabedoria. 16Quando vos tiver-
des multiplicado e crescerdes 
na terra, naqueles dias, diz o 
Senhor, não se falará mais da 
‘arca da aliança do Senhor’; ela 
não virá à memória de ninguém, 
não se lembrarão dela, não a 
procurarão nem fabricarão ou-
tra. 17Naquele tempo, chamarão 
Jerusalém ‘Trono do Senhor’, em 
torno dela se reunirão, em nome 
do Senhor, todos os povos; eles 
não se deixarão mais levar pelas 
inclinações de um coração mau”. 
– Palavra do Senhor.
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20A semente que caiu em terreno 
pedregoso é aquele que ouve 
a Palavra e logo a recebe com 
alegria; 21mas ele não tem raiz 
em si mesmo, é de momento: 
quando chega o sofrimento ou 
a perseguição por causa da Pala-
vra, ele desiste logo. 22A semente 
que caiu no meio dos espinhos é 
aquele que ouve a Palavra, mas 
as preocupações do mundo e 
a ilusão da riqueza sufocam a 
Palavra, e ele não dá fruto. 23A 
semente que caiu em boa terra 
é aquele que ouve a Palavra e a 
compreende. Esse produz fruto. 
Um dá cem, outro sessenta e ou-
tro trinta”. – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. “Eu lhes darei pastores segun-
do o meu coração.” Pelo papa, 
pelos bispos, padres, diáconos 
e demais líderes da Igreja, para 
que cuidem com solicitude da 
porção do povo de Deus que 
lhes é con�ada, rezemos.

AS:  Salvai-nos, Senhor,  
por vossa imensa bondade.

2. “Mudarei em alegria o seu 
luto.” Pelos dirigentes do povo, 
para que promovam o bem-es-
tar de todos, especialmente pela 
criação de melhores condições 
de saúde, trabalho, educação e 
segurança, rezemos.

3. “Ouvi, nações, a Palavra do 
Senhor.” Pelos animadores voca-
cionais no âmbito da Igreja, para 
que realizem com entusiasmo 
sua missão de suscitar vocações 
e acompanhar os futuros comu-
nicadores da Palavra de Deus, 
rezemos.

4. “Convertei-vos.” Por todos nós, 
para que ponhamos em prática 
o lema do jovem paulino Majo-
rino Vigolungo: “Progredir um 
pouquinho cada dia”, rezemos.
Preces espontâneas.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Anti-
ga Aliança, santi�cai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Antífona
O Senhor bom e clemente nos deixou a 
lembrança de suas grandes maravilhas. 
Ele dá o alimento aos que o temem (Sl 
110,4s).

Depois da comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacra-
mentos do vosso Reino, para 
que, despojando-nos do velho 
homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.
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*SÃO CHARBEL MAKHLUF
(branco – ofício da memória)

José nasceu no Líbano em 1828 e lá 
faleceu em 1898. De família simples e 
religiosa, aos 23 anos abraçou a vida 
monástica na Ordem Libanesa Maro-
nita. Símbolo de união entre o Oriente 
e o Ocidente, foi canonizado em 1977. 
Sua vida de total oração, humildade e 
entrega seja exemplo para nossa cami-
nhada cristã.

Oração do dia: Ó Deus, venham em 
auxílio dos vossos � éis as preces do 
vosso santo para que, celebrando com 
amor a sua festa, participemos com 
ele da glória eterna. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Ao apresentar-
mos, ó Deus, as oferendas ao vosso 
altar, dai-nos os sentimentos que inspi-
rastes a São Charbel , para celebrarmos, 
de todo o coração, o sacrifício que vos 
agrada e nos traz a salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Depois da comunhão: Que a comu-
nhão no vosso sacramento, ó Pai, nos 
dê a salvação e nos con� rme na luz 
da vossa verdade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Filho de Zebedeu e irmão de João, 
Tiago aparece em todas as listas dos 
apóstolos. Chamado por Jesus en-
quanto pescava com seu pai, recebe 
desa� adora missão: ser “pescador 
de gente”. Participou intensamente 
da vida pública do Mestre. Em tem-
pos de perseguição, o rei Herodes 
Agripa 1o mandou decapitá-lo, o 
que o fez beber, assim, o cálice do 
sacrifício e ocupar o primeiro lugar, 
ao tornar-se o primeiro apóstolo 
mártir. Deixemo-nos envolver pela 
grandeza da vida desse apóstolo, 
inteiramente doada a Jesus e ao 
Reino.

Oração do dia
Deus eterno e todo-poderoso, 
que, pelo sangue de São Tiago, 
consagrastes as primícias dos 
trabalhos dos apóstolos, conce-
dei que a vossa Igreja seja con-
� rmada pelo seu testemunho e 
sustentada pela sua proteção. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo.

sábado
SÃO TIAGO MAIOR, APÓSTOLO

(vermelho, glória, pref. dos apóstolos, 
pág. 6 – ofício da festa)

25
RITOS INICIAIS

Antífona
Andando ao longo do mar da Galileia, 
Jesus viu Tiago, � lho de Zebedeu, e João, 
seu irmão, que consertavam suas redes. E 
ele os chamou (Mt 4,18.21).

LITURGIA DA PALAVRA

Somente uma fé profunda e a total 
entrega ao serviço de Deus são capa-
zes de sustentar o apóstolo de Cristo 
no caminho da cruz.

Leitura (2 Coríntios 4,7-15)
Leitura da segunda carta de São 
Paulo aos Coríntios – Irmãos, 
7trazemos esse tesouro em 
vasos de barro, para que todos 
reconheçam que esse poder ex-
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traordinário vem de Deus e não 
de nós. 8Somos a�igidos de to-
dos os lados, mas não vencidos 
pela angústia; postos entre os 
maiores apuros, mas sem perder 
a esperança; 9perseguidos, mas 
não desamparados; derrubados, 
mas não aniquilados; 10por toda 
parte e sempre, levamos em nós 
mesmos os sofrimentos mortais 
de Jesus, para que também a 
vida de Jesus seja manifestada 
em nossos corpos. 11De fato, nós, 
os vivos, somos continuamente 
entregues à morte por causa de 
Jesus, para que também a vida 
de Jesus seja manifestada em 
nossa natureza mortal. 12Assim, 
a morte age em nós, enquanto 
a vida age em vós. 13Mas, susten-
tados pelo mesmo espírito de 
fé, conforme o que está escrito: 
“Eu creio e, por isso, falei”, nós 
também cremos e, por isso, 
falamos, 14certos de que aquele 
que ressuscitou o Senhor Jesus 
nos ressuscitará também com 
Jesus e nos colocará ao seu lado, 
juntamente convosco. 15E tudo 
isso é por causa de vós, para que 
a abundância da graça em um 
número maior de pessoas faça 
crescer a ação de graças para 
a glória de Deus. – Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial 125(126)
Os que lançam as sementes entre 
lágrimas / ceifarão com alegria.

1. Quando o Senhor reconduziu 
nossos cativos, / parecíamos 
sonhar; / encheu-se de sorriso 
nossa boca, / nossos lábios, de 
canções. – R. 

2. Entre os gentios se dizia: “Ma-
ravilhas / fez com eles o Senhor!” 
/ Sim, maravilhas fez conosco  
o Senhor, / exultemos de ale-
gria! – R.

3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, 
/ como torrentes no deserto. 
/ Os que lançam as sementes 
entre lágrimas / ceifarão com 
alegria. – R. 

4. Chorando de tristeza, sairão, 
/ espalhando suas sementes; / 
cantando de alegria, voltarão, / 
carregando os seus feixes! – R.

Evangelho  
(Mateus 20,20-28)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Eu vos designei para que vades e deis 
frutos, / e o vosso fruto permaneça, 
assim disse o Senhor (Jo 15,16). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 20a mãe dos fi-
lhos de Zebedeu aproximou-se 
de Jesus com seus filhos e ajoe-
lhou-se com a intenção de fazer 
um pedido. 21Jesus perguntou: 
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“O que tu queres?” Ela respon-
deu: “Manda que estes meus 
dois filhos se sentem, no teu 
Reino, um à tua direita e outro 
à tua esquerda”. 22Jesus, então, 
respondeu-lhes: “Não sabeis o 
que estais pedindo. Por acaso 
podeis beber o cálice que eu 
vou beber?” Eles responderam: 
“Podemos”. 23Então Jesus lhes 
disse: “De fato, vós bebereis do 
meu cálice, mas não depende 
de mim conceder o lugar à mi-
nha direita ou à minha esquer-
da. Meu Pai é quem dará esses 
lugares àqueles para os quais 
ele os preparou”. 24Quando os 
outros dez discípulos ouviram 
isso, ficaram irritados contra 
os dois irmãos. 25Jesus, porém, 
chamou-os e disse: “Vós sabeis 
que os chefes das nações têm 
poder sobre elas e os grandes 
as oprimem. 26Entre vós não 
deverá ser assim. Quem quiser 
tornar-se grande torne-se vos-
so servidor; 27quem quiser ser 
o primeiro seja o vosso servo. 
28Pois o Filho do Homem não 
veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida como 
resgate em favor de muitos”. – 
Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Do papa e das demais autori-
dades da Igreja, que enfrentam 
contratempos na missão:

AS:  Lembrai-vos, Senhor,  
por vosso amor.

2. Dos governantes, aos quais foi 
con�ada a missão de administrar 
com justiça o bem comum:

3. Dos jovens que ouvem o cha-
mado divino para o ministério 
sacerdotal e para a vida consa-
grada:

4. Dos catequistas, que se empe-
nham em apresentar, com clareza 
e fé, a vida e as obras de Jesus 
Cristo:
Preces espontâneas. 

Sobre as oferendas
Puri�cai-nos, ó Deus, pela parti-
cipação na paixão do vosso Filho, 
para que, na festa de São Tiago, 
o primeiro dos apóstolos a beber 
o cálice do Senhor, ofereçamos 
um sacrifício que vos agrade. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona
Beberam do cálice do Senhor e se torna-
ram amigos de Deus (Mt 20,22s).

Depois da comunhão
Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, 
pela intercessão do apóstolo 
São Tiago, em cuja festa rece-
bemos com alegria os vossos 
dons sagrados. Por Cristo, nosso 
Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Antífona 
Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus � lhos em sua casa; é ele que dá força 
e poder a seu povo (Sl 67,6s.36).

Acolhida
PR: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: A vós, irmãos e irmãs, paz e 
fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
AS: Bendito seja Deus, que 
nos reuniu no amor de Cristo.
Reunimo-nos como filhos e filhas 
de Deus para nos alimentarmos da 
verdadeira sabedoria, que brota de 
sua Palavra. Convidados a realizar o 
projeto de salvação que o Senhor tem 
para nós, busquemos nesta Eucaristia 
celebrar e compartilhar os tesouros 
do seu Reino, que enchem nossa vida 
de sentido e alegria.

Ato penitencial
PR: No início desta celebração 
eucarística, peçamos a conver-
são do coração, fonte de recon-
ciliação e comunhão com Deus 
e com os irmãos e irmãs (pausa).
PR: Tende compaixão de nós, 
Senhor.
AS: Porque somos pecadores.
PR: Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia.
AS: E dai-nos a vossa salvação.
PR: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.
AS: Amém.
PR:Senhor, tende piedade de nós.
AS:  Senhor, tende piedade 

de nós. 
PR: Cristo, tende piedade de nós.

17o DO TEMPO COMUM
(verde, glória, creio – 1a semana do saltério)

26
domingo

RITOS INICIAIS
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AS:  Cristo, tende piedade  
de nós.

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS:  Senhor, tende piedade  

de nós.

Glória - cantado
(CD: Partes Fixas da Missa, faixa 13 – Paulus)

Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por ele ama-
dos! (Amém!)

1. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: / nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos, / nós vos adoramos, nós vos 
glori�camos.

2. Nós vos damos graças por vos-
sa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mun-
do, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós.

4. Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor, / só vós, o Altíssimo, Je-
sus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai.

Oração do dia
Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso au-
xílio, ninguém é forte, ninguém 
é santo; redobrai de amor para 

conosco, para que, conduzidos 
por vós, usemos de tal modo os 
bens que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

A sabedoria que vem de Deus nos 
conduz no caminho da justiça. So-
mos chamados pela sua Palavra a 
conformar nossa vida à imagem de 
Jesus e fazer do Reino nosso bem 
maior.

I leitura (1 Reis 3,5.7-12)
Leitura do primeiro livro dos Reis 
– Naqueles dias, 5em Gabaon, o 
Senhor apareceu a Salomão em 
sonho, durante a noite, e lhe dis-
se: “Pede o que desejas, e eu te 
darei”. 7E Salomão disse: “Senhor 
meu Deus, tu �zeste reinar o teu 
servo em lugar de Davi, meu pai. 
Mas eu não passo de um adoles-
cente, que não sabe ainda como 
governar. 8Além disso, teu servo 
está no meio do teu povo eleito, 
povo tão numeroso, que não 
se pode contar ou calcular. 9Dá, 
pois, ao teu servo um coração 
compreensivo, capaz de gover-
nar o teu povo e de discernir 
entre o bem e o mal. Do contrá-
rio, quem poderá governar este 
teu povo tão numeroso?” 10Essa 
oração de Salomão agradou ao 
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Senhor. 11E Deus disse a Salomão: 
“Já que pediste esses dons e não 
pediste para ti longos anos de 
vida, nem riquezas, nem a morte 
de teus inimigos, mas sim sabe-
doria para praticar a justiça, 12vou 
satisfazer o teu pedido; dou-te 
um coração sábio e inteligente, 
como nunca houve outro igual 
antes de ti nem haverá depois 
de ti”. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 118(119)
 (CD: Cantando os Salmos - Ano A, volume 2, faixa 
22 – Paulus)

4. Maravilhosos são os vossos 
testemunhos, / eis por que meu 
coração os observa! / Vossa Pa-
lavra, ao revelar-se, me ilumina, 
/ ela dá sabedoria aos pequeni-
nos. – R.

II leitura (Romanos 8,28-30)
Leitura da carta de São Paulo aos 
Romanos – Irmãos, 28sabemos 
que tudo contribui para o bem 
daqueles que amam a Deus, da-
queles que são chamados para a 
salvação, de acordo com o projeto 
de Deus. 29Pois aqueles que Deus 
contemplou com seu amor desde 
sempre, a esses ele predestinou 
a serem conformes à imagem 
de seu Filho, para que este seja 
o primogênito numa multidão 
de irmãos. 30E aqueles que Deus 
predestinou, também os chamou. 
E aos que chamou, também os 
tornou justos; e aos que tornou 
justos, também os glorificou. – 
Palavra do Senhor.

Evangelho  
(Mateus 13,44-52 ou 44-46)
[A forma breve está entre colchetes.]

Aleluia, aleluia, aleluia.

Eu te louvo, ó Pai santo, / Deus do céu, 
Senhor da terra: / os mistérios do teu 
Reino / aos pequenos, Pai, revelas! (Mt 
11,25) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 
– [Naquele tempo, disse Jesus 
a seus discípulos: 44“O Reino 
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Como eu amo, Senhor, a vossa lei, 
vossa Palavra!

1. É esta a parte que escolhi 
por minha herança: / observar 
vossas palavras, ó Senhor! / A lei 
de vossa boca, para mim, / vale 
mais do que milhões em ouro e 
prata. – R.

2. Vosso amor seja um consolo 
para mim, / conforme a vosso 
servo prometestes. / Venha a 
mim o vosso amor e viverei, / 
porque tenho em vossa lei o 
meu prazer! – R. 

3. Por isso amo os mandamentos 
que nos destes / mais que o ouro, 
muito mais que o ouro �no! / Por 
isso eu sigo bem direito as vossas 
leis, / detesto todos os caminhos 
da mentira. – R.
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dos céus é como um tesouro 
escondido no campo. Um ho-
mem o encontra e o mantém 
escondido. Cheio de alegria, ele 
vai, vende todos os seus bens e 
compra aquele campo. 45O Reino 
dos céus também é como um 
comprador que procura pérolas 
preciosas. 46Quando encontra 
uma pérola de grande valor, ele 
vai, vende todos os seus bens e 
compra aquela pérola.]
47O Reino dos céus é ainda como 
uma rede lançada ao mar e que 
apanha peixes de todo tipo. 
48Quando está cheia, os pesca-
dores puxam a rede para a praia, 
sentam-se e recolhem os peixes 
bons em cestos e jogam fora os 
que não prestam. 49Assim aconte-
cerá no � m dos tempos: os anjos 
virão para separar os homens 
maus dos que são justos 50e lança-
rão os maus na fornalha de fogo. 
E aí haverá choro e ranger de 
dentes. 51Compreendestes tudo 
isso?” Eles responderam: “Sim”. 
52Então Jesus acrescentou: “Assim, 
pois, todo mestre da Lei que se 
torna discípulo do Reino dos céus 
é como um pai de família que 
tira do seu tesouro coisas novas 
e velhas”. – Palavra da salvação.

Pistas para a re� exão
I leitura: No começo do seu reina-
do, Salomão sonha em ser sábio e 
poderoso como seu pai, Davi. Por 
isso, pede a Deus sabedoria para go-

vernar o povo com justiça e discernir 
entre o bem e o mal. No exercício do 
poder, toda autoridade necessita de 
sabedoria e discernimento para não 
cometer injustiças contra o povo mais 
necessitado. II leitura: Deus, artesão 
perfeito, fez de nós uma obra-prima, à 
sua imagem e semelhança. Ele desde 
sempre nos conheceu, nos amou e 
nos predestinou a sermos confor-
mes à imagem do seu Filho. Como 
� lhos e � lhas de Deus, somos todos 
destinados à glória. Evangelho:
Faz-se necessário investir sem medo 
no Reino dos céus. O Evangelho de 
hoje conclui o ensinamento de Jesus 
ministrado por meio de parábolas. As 
três parábolas – tesouro, pérola, rede 
– consistem em comparações com 
o Reino dos céus. As duas primeiras 
ressaltam a alegria da descoberta do 
Reino e da justiça de Deus. Por esse 
Reino, todo esforço é válido. A últi-
ma parábola trata, mais uma vez, da 
presença do bem e do mal na comu-
nidade e na sociedade. É importante 
fazer a escolha adequada, segundo o 
agir de Jesus (cf. também o artigo na 
página 107).

Profi ssão de fé
PR: Creio em Deus Pai todo-
-poderoso, criador do céu e da 
terra: 1) e em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, (breve 

inclinação até “da Virgem Maria”) 2) que foi 
concebido pelo poder do Espí-
rito Santo; 1) nasceu da Virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pi-
latos, 2) foi cruci� cado, morto 
e sepultado; 1) desceu à man-
são dos mortos; ressuscitou ao 
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terceiro dia; 2) subiu aos céus; 
está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, 1) donde 
há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. 2) Creio no Espírito 
Santo, na santa Igreja católica, 
1) na comunhão dos santos, 
na remissão dos pecados, 2) 
na ressurreição da carne, na 
vida eterna. 
AS: Amém.

Preces da assembleia
PR: Con�antes em Deus, nosso 
Pai, apresentemos-lhe as nossas 
preces comunitárias, dizendo:

AS:  Venha a nós, Senhor,  
o vosso amor.

1. Cumulai, Senhor, a Igreja de 
sabedoria, para que seja sempre 
fiel depositária e divulgadora 
dos tesouros do vosso Reino, nós 
vos rogamos.  

2. Formai em nossos governan-
tes um espírito sensível e sábio, 
para que governem com justiça 
e instaurem políticas públicas 
consistentes em favor dos mais 
pobres, nós vos rogamos.

3. Iluminai todos os que amam a 
justiça e por ela trabalham, para 
que contribuam com integridade 
na construção da sociedade hu-
mana e fraterna, nós vos rogamos.

4. Dai ao vosso povo um coração 
aberto à vossa Palavra, para que 

saiba discernir e cultivar os va-
lores que edi�cam vosso Reino, 
nós vos rogamos.
5. Abençoai os avós, neste dia a 
eles dedicado, para que sejam 
amados e acolhidos com carinho 
por suas famílias e pelas institui-
ções que estão a serviço deles, 
nós vos rogamos.
Pode haver outras preces da comunidade.

PR: Deus eterno e todo-podero-
so, que, em Cristo, vosso Filho, re-
novastes todas as coisas, acolhei 
as preces da assembleia reunida 
em vosso nome. Por Cristo, nosso 
Senhor.
AS: Amém.

A Eucaristia que celebramos exprime 
nossa disposição de fazer parte da 
grande família de Deus e anunciar 
com alegria que encontramos o ver-
dadeiro tesouro do Reino.

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Pai, os dons que re-
cebemos da vossa bondade e 
trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela 
força da vossa graça, nos santi-
�quem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarística IV

PR: Na verdade, ó Pai, é nosso 
dever dar-vos graças, é nossa sal-

LITURGIA EUCARÍSTICA
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vação dar-vos glória: só vós sois 
o Deus vivo e verdadeiro que 
existis antes de todo o tempo e 
permaneceis para sempre, ha-
bitando em luz inacessível. Mas, 
porque sois o Deus de bondade 
e a fonte da vida, �zestes todas 
as coisas para cobrir de bênçãos 
as vossas criaturas e a muitos 
alegrar com a vossa luz.
AS:  Alegrai-nos, ó Pai,  

com a vossa luz!
PR: Eis, pois, diante de vós todos 
os anjos que vos servem e glori-
�cam sem cessar, contemplando 
a vossa glória. Com eles, também 
nós e, por nossa voz, tudo o que 
criastes celebramos o vosso nome, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS: Santo, santo, santo...
PR: Nós proclamamos a vossa 
grandeza, Pai santo, a sabedoria 
e o amor com que �zestes todas 
as coisas: criastes o homem e a 
mulher à vossa imagem e lhes 
con�astes todo o universo, para 
que, servindo a vós, seu criador, 
dominassem toda criatura. E 
quando pela desobediência per-
deram a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da mor-
te, mas a todos socorrestes com 
bondade, para que, ao procurar-
-vos, vos pudessem encontrar.
AS:  Socorrei, com bondade, 

os que vos buscam!

PR: E, ainda mais, oferecestes 
muitas 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 tem-
pos, nos enviastes vosso próprio 
Filho para ser o nosso salvador.
AS:  Por amor nos enviastes 

vosso Filho!
PR: Verdadeiro homem, conce-
bido do Espírito Santo e nascido 
da Virgem Maria, viveu em tudo 
a condição humana, menos o 
pecado; anunciou aos pobres a 
salvação, aos oprimidos, a liber-
dade, aos tristes, a alegria. E, para 
realizar o vosso plano de amor, 
entregou-se à morte e, ressus-
citando dos mortos, venceu a 
morte e renovou a vida.
AS:  Jesus Cristo deu-nos vida 

por sua morte!
PR: E, a �m de não mais viver-
mos para nós, mas para ele, que 
por nós morreu e ressuscitou, 
enviou de vós, ó Pai, o Espírito 
Santo, como primeiro dom aos 
vossos �éis para santi�car todas 
as coisas, levando à plenitude a 
sua obra.
AS:  Santi�cai-nos pelo  

dom do vosso Espírito!
PR: Por isso, nós vos pedimos 
que o mesmo Espírito Santo 
santi�que estas oferendas, a �m 
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de que se tornem o Corpo e @ o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, para ce-
lebrarmos este grande mistério 
que ele nos deixou em sinal da 
eterna aliança.
AS:  Santi�cai nossa  

oferenda pelo Espírito!
PR: Quando, pois, chegou a hora 
em que por vós, ó Pai, ia ser glori-
�cado, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até 
o �m. Enquanto ceavam, ele to-
mou 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.
Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
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.
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 da nossa redenção, 
anunciamos a morte de Cristo 
e sua descida entre os mortos, 
proclamamos a sua ressurreição 
e ascensão à vossa direita e, es-
perando a sua vinda gloriosa, nós 
vos oferecemos o seu Corpo e 
Sangue, sacrifício do vosso agra-
do e salvação do mundo inteiro.
AS:  Recebei, ó Senhor,  

a nossa oferta!
PR: Olhai, com bondade, o sacri-
fício que destes à vossa Igreja e 
concedei aos que vamos partici-
par do mesmo pão e do mesmo 
cálice que, reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo, nos torne-
mos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória.
AS:  Fazei de nós um sacrifício 

de louvor!
PR: E agora, ó Pai, lembrai-vos 
de todos pelos quais vos ofe-
recemos este sacrifício: o vosso 
servo o papa (...), o nosso bispo 
(...), os bispos do mundo inteiro, 
os presbíteros e todos os minis-
tros, os �éis que, em torno deste 
altar, vos oferecem este sacrifício, 
o povo que vos pertence e todos 
aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
AS:  Lembrai-vos, ó Pai,  

dos vossos �lhos!
PR: Lembrai-vos também dos 
que morreram na paz do vosso 
Cristo e de todos os mortos, dos 
quais só vós conhecestes a fé.
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AS:  A todos saciai com  
vossa glória!

PR: E a todos nós, vossos �lhos 
e �lhas, concedei, ó Pai de bon-
dade, 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 corrup-
ção do pecado e da morte, vos 
glori�caremos por Cristo, Senhor 
nosso.
AS:  Concedei-nos o convívio 

dos eleitos!
PR: Por ele dais ao mundo todo 
bem e toda graça. 
Por Cristo, com Cristo, 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.

Pai-nosso
PR: Guiados pelo Espírito de Je-
sus e iluminados pela sabedoria 
do Evangelho, ousamos dizer:
AS:  Pai nosso que estais  

nos céus...
PR: Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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.

Oração pela paz
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos apóstolos: “Eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha 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 sem-
pre convosco.
AS:  O amor de Cristo nos uniu.
Se for oportuno, o presidente convida para o 
abraço da paz.

Fração do pão
AS: Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. Cordeiro de Deus, 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Cordei-
ro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
PR: Provai e vede como o Senhor 
é bom; feliz de quem nele en-
contra seu refúgio. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
AS: Senhor, eu não sou dig-
no(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma pala-
vra e serei salvo(a). 
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COMUNHÃO
Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-
queças nenhum de seus favores! (Sl 102,2)

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente 
da paixão do vosso Filho; fazei 
que o dom da vossa inefável 
caridade possa servir à nossa sal-
vação. Por Cristo, nosso Senhor.

avós são um tesouro na família. Por 
favor, cuidem dos avós, amem-nos 
e façam com que conversem com as 
crianças. O Senhor abençoe os avós 
e lhes permita envelhecer com sabe-
doria e dignidade para transmiti-la 
aos outros”. 

Bênção fi nal
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Abençoe-vos Deus todo-po-
deroso, Pai e Filho @ e Espírito 
Santo.
AS: Amém.
PR: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
AS: Graças a Deus.

RITOS FINAIS

O REINO É BUSCA E DESCOBERTA
Três das sete parábolas que Jesus conta no capítulo 13 de Mateus estão no texto 

evangélico hoje proclamado. São parábolas que falam do Reino de Deus e das transfor-
mações que ele provoca.

O Reino é um tesouro escondido que um homem encontra no campo. Sabendo de seu 
valor incomparável, com alegria esse homem vende tudo para comprar o campo onde se 
encontra aquele tesouro. Obviamente Jesus não está querendo dizer que alguém possa 
comprar o Reino, possuí-lo com operações individualistas de compra e venda. O tesouro 
escondido que se revela é o próprio modo de ser e de agir de Jesus que seus discípulos 
assumem. São as atitudes diferentes, de justiça e misericórdia, que transformam o mundo 
para o Reinado de Deus. 

Reconhecer o Reino já em ação no mundo é ter a sabedoria do discernimento. Discer-
nimento que dá sentido autêntico à nossa vida, levando-nos a viver “cheios de alegria” 
verdadeira, mesmo em meio aos confl itos e difi culdades, fazendo escolhas coerentes com 
os valores que o Mestre nos deixou.

O Reino, além de se deixar encontrar, depende de nossas buscas. Como o comprador de 
pérolas que vive à procura e reconhece, na pérola mais preciosa, o bem maior. Ele também 
sabe discernir o valor do Reino diante de todas as riquezas que possam fascinar seu coração.

O Reino, ainda, é como uma rede de arrasto sendo lançada ao mar, apanhando todo 
tipo de peixe. A separação entre bons e maus será no fi nal dos tempos, pois o Reino 
acontece aqui, sem excluir ninguém. Ele se mostra a todos, e todos têm a possibilidade 
de procurá-lo como bem maior.

Hoje, dia de São Joaquim e Santa 
Ana, lembramos as nossas avós e 
avôs. O papa Francisco nos instrui 
sobre a importância dos avós: “Os 
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deuses falsos e vazios. Por meio de 
parábolas, Jesus mostra que o Reino 
há de expandir-se a ponto de tudo 
envolver e transformar.

Leitura (Jeremias 13,1-11)
Leitura do livro do profeta Jere-
mias – 1Isto disse-me o Senhor: 
“Vai comprar um cinto de linho e 
põe-no em torno da cintura, mas 
não o deixes molhar na água”. 
2Comprei o cinto, conforme a 
ordem do Senhor, e coloquei-o 
à cintura. 3E a palavra do Senhor 
dirigiu-se a mim pela segunda 
vez, dizendo: 4“Toma o cinto que 
compraste e tens à cintura, levan-
ta-te e vai ao Eufrates, esconde-o 
lá na fenda de uma pedra”. 5Fui 
e o escondi perto do Eufrates, 
conforme mandara o Senhor. 
6Ora, ao cabo de muitos dias, 
disse-me o Senhor: “Levanta-te, 
vai ao Eufrates e retira de lá o 
cinto que te mandei esconder”. 
7Fui ao Eufrates, cavei e retirei o 
cinto do lugar, onde o tinha es-
condido; mas eis que o cinto tinha 
apodrecido tanto, que não servia 
mais para nada. 8E a palavra do 

segunda
17a SEMANA COMUM

(verde – ofício do dia)
27

Antífona
Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus � lhos em sua casa; é ele que dá força 
e poder a seu povo (Sl 67,6s.36).

Deus anseia por congregar o povo 
ao seu redor e fazer dele o seu povo, 
honra e glória do seu nome, porém 
muitas vezes encontra resistência. 
Abramos os ouvidos e o coração aos 
recados do Senhor.

Oração do dia
Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso au-
xílio, ninguém é forte, ninguém 
é santo; redobrai de amor para 
conosco, para que, conduzidos 
por vós, usemos de tal modo os 
bens que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

À medida que nos tornamos “discípulos do Reino dos céus”, vamos tirando do tesouro 
“coisas novas e velhas”. Pois nem tudo o que é antigo deixou de valer e precisa ser descartado, 
assim como nem tudo o que é novo é bom. O critério permanece sempre o da justiça que 
traz para o mundo o Reinado de Deus, e não outros reinados. Antigas ou novas, o importante 
é que as coisas que cultivamos e oferecemos ao mundo nos mantenham comprometidos 
com o Reino. Afi nal, onde está nosso tesouro, aí estará nosso coração, nossas opções de vida.

Pe. Paulo Bazaglia, ssp

Aborrece a Deus ver os seus � lhos o 
abandonarem e correrem atrás de 

Círculo bíblico, páginas 33s.
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Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: 
9“Isto diz o Senhor: assim farei 
apodrecer a grande soberba de 
Judá e de Jerusalém; 10esse povo 
perverso, que se recusa a ouvir 
minhas palavras, convive com a 
maldade no coração e vai atrás 
de deuses estrangeiros, prestan-
do-lhes culto e prostrando-se 
diante deles, será como este cinto 
que não serve mais para nada. 
11Pois, assim como o cinto se une 
à cintura do homem, assim quis 
eu que toda a casa de Israel e toda 
a casa de Judá se unissem a mim, 
diz o Senhor, para ser meu povo, 
honra do meu nome, louvor e 
glória. Mas não ouviram”. – Pala-
vra do Senhor.

Salmo responsorial (Dt 32)
Esqueceram o Deus que os gerou.
1. Da rocha que te deu à luz te 
esqueceste, / do Deus que te 
gerou não te lembraste. / Ven-
do isso, o Senhor os desprezou, 
/ aborrecido com seus �lhos e 
suas �lhas. – R.
2. E disse: Esconderei deles meu 
rosto / e verei, então, o �m que 
eles terão, / pois tornaram-se um 
povo pervertido, / são �lhos que 
não têm �delidade. – R.
3. Com deuses falsos provocaram 
minha ira, / com ídolos vazios 
me irritaram; / vou provocá-los 
por aqueles que nem povo são, 
/ através de gente louca hei de 
irritá-los. – R.

Evangelho (Mateus 13,31-35)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus nos gerou pela Palavra da verda-
de / como as primícias de suas criaturas 
(Tg 1,18). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 31Jesus contou-
-lhes outra parábola: “O Reino 
dos céus é como uma semente 
de mostarda que um homem 
pega e semeia no seu campo. 
32Embora ela seja a menor de 
todas as sementes, quando cres-
ce, �ca maior do que as outras 
plantas. E torna-se uma árvore, 
de modo que os pássaros vêm 
e fazem ninhos em seus ramos”. 
33Jesus contou-lhes ainda uma 
outra parábola: “O Reino dos 
céus é como o fermento que 
uma mulher pega e mistura com 
três porções de farinha, até que 
tudo �que fermentado”. 34Tudo 
isso Jesus falava em parábolas 
às multidões. Nada lhes falava 
sem usar parábolas, 35para se 
cumprir o que foi dito pelo pro-
feta: “Abrirei a boca para falar em 
parábolas; vou proclamar coisas 
escondidas desde a criação do 
mundo”. – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelos dirigentes da Igreja, para 
que unam forças em vista de levar 
todos os povos a viver segundo o 
projeto de Jesus, rezemos.
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AS:  Senhor, vós sois nosso 
poderoso amparo.

2. Pelos cristãos e cristãs do mun-
do inteiro, para que lembrem 
sempre e pratiquem os ensina-
mentos do Evangelho, rezemos.
3. Por todas as comunidades 
cristãs, para que se unam pelo 
amor à Palavra de Deus e ao seu 
Reino, rezemos.
4. Por todos nós, para que seja-
mos � éis discípulos e discípulas 
de Cristo e presença transforma-
dora na sociedade, rezemos.
Preces espontâneas. 

Antífona
Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus � lhos em sua casa; é ele que dá força 
e poder a seu povo (Sl 67,6s.36).

Em nome de todo o povo, os servos 
do Senhor elevam um pedido de per-
dão pela impiedade cometida contra 
ele. Reconhecendo as nossas faltas 
nesta Eucaristia, expressamos nossa 
pertença ao Reino de Deus.

Oração do dia
Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso au-
xílio, ninguém é forte, ninguém 
é santo; redobrai de amor para 
conosco, para que, conduzidos 
por vós, usemos de tal modo os 
bens que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho...

terça
17a SEMANA COMUM

(verde – ofício do dia)
28

RITOS INICIAIS

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Pai, os dons que re-
cebemos da vossa bondade e 
trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela 
força da vossa graça, nos santi-
� quem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-
queças nenhum de seus favores! (Sl 102,2)

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente 
da paixão do vosso Filho; fazei 
que o dom da vossa inefável ca-
ridade possa servir à nossa sal-
vação. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Para que brilhe em nós a justiça do 
Reino, cabe-nos percorrer o cami-
nho da humildade em reconhecer 
as consequências do pecado e em 
buscar junto a Deus o perdão para 
nossas faltas.

Leitura (Jeremias 14,17-22)

Leitura do livro do profeta Je-
remias – 17“Derramem lágrimas 
meus olhos, noite e dia, sem pa-
rar, porque um grande desastre 

LITURGIA DA PALAVRA
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feriu a cidade, a jovem �lha de 
meu povo, um golpe terrível e 
violento. 18Se eu sair ao campo, 
vejo cadáveres abatidos à espada; 
se entrar na cidade, deparo com 
gente consumida de fome; até 
os profetas e sacerdotes andam 
à toa pelo país”. 19Acaso terás 
rejeitado Judá inteiramente ou te 
desgostaste deveras de Sião? Por 
que, então, nos feriste tanto, que 
não há meio para nos curarmos? 
Esperávamos a paz, e não veio 
a felicidade; contávamos com o 
tempo de cura, e não nos restou 
senão consternação. 20Reconhe-
cemos, Senhor, a nossa impieda-
de, os pecados de nossos pais, 
porque todos pecamos contra 
ti. 21Mas, por teu nome, não nos 
faças sofrer a vergonha suprema 
de levarmos a desonra ao trono 
de tua glória; lembra-te, não 
quebres a tua aliança conosco. 
22Acaso existem entre os ídolos 
dos povos os que podem fazer 
chover? Acaso podem os céus 
mandar-nos as águas? Não és tu 
o Senhor, nosso Deus, que esta-
mos esperando? Tu realizas todas 
essas coisas.” – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 78(79)
Por vosso nome e vossa glória, li- 
bertai-nos!
1. Não lembreis as nossas culpas 
do passado, † mas venha logo 

sobre nós vossa bondade, / pois 
estamos humilhados em extre-
mo. – R.
2. Ajudai-nos, nosso Deus e sal-
vador! † Por vosso nome e vossa 
glória, libertai-nos! / Por vosso 
nome, perdoai nossos pecados! 
– R.
3. Até vós chegue o gemido dos 
cativos: † libertai com vosso braço 
poderoso / os que foram conde-
nados a morrer! / Quanto a nós, 
vosso rebanho e vosso povo, † 
celebraremos vosso nome para 
sempre, / de geração em geração 
vos louvaremos. – R.

Evangelho (Mateus 13,36-43)
Aleluia, aleluia, aleluia.
A semente é de Deus a Palavra, / o Cris-
to é o semeador; / todo aquele que o 
encontra / vida eterna encontrou. – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 36Jesus deixou 
as multidões e foi para casa. Seus 
discípulos aproximaram-se dele 
e disseram: “Explica-nos a pa-
rábola do joio!” 37Jesus respon-
deu: “Aquele que semeia a boa 
semente é o Filho do Homem. 
38O campo é o mundo. A boa 
semente são os que pertencem 
ao Reino. O joio são os que per-
tencem ao maligno. 39O inimigo 
que semeou o joio é o diabo. A 
colheita é o �m dos tempos. Os 
ceifadores são os anjos. 40Como 
o joio é recolhido e queimado ao 
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fogo, assim também acontecerá 
no � m dos tempos: 41o Filho do 
Homem enviará os seus anjos e 
eles retirarão do seu Reino todos 
os que fazem outros pecar e os 
que praticam o mal; 42e depois os 
lançarão na fornalha de fogo. Ali 
haverá choro e ranger de dentes. 
43Então os justos brilharão como 
o sol no Reino de seu Pai. Quem 
tem ouvidos, ouça”. – Palavra da 
salvação.

Preces da assembleia 
1. Pelo papa e pelos demais lí-
deres da Igreja, para que perse-
verem na missão de semear, por 
toda parte e por todos os meios, 
a rica semente da Palavra de 
Deus, rezemos.
AS:   Por vosso nome 

e vossa glória, socorrei-
-nos, Senhor.

2. Pelos dirigentes das nações, 
para que busquem oferecer ao 
povo condições para viver com 
dignidade e alegria, rezemos.
3. Pelo povo de Deus, para que 
encontre nas celebrações peni-
tenciais um caminho de constan-
te conversão e valorize o sacra-
mento da reconciliação, rezemos. 
4. Pelos agentes de pastoral, para 
que exerçam, com humildade e 
sabedoria, o serviço que lhes é 
con� ado pela Igreja, rezemos.
Preces espontâneas.

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e traze-
mos a este altar. Fazei que estes 
sagrados mistérios, pela força da 
vossa graça, nos santi� quem na 
vida presente e nos conduzam à 
eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-
queças nenhum de seus favores! (Sl 102,2)

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da 
paixão do vosso Filho; fazei que o 
dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Antífona
Jesus entrou numa aldeia, e uma mulher 
chamada Marta o recebeu em sua casa 
(Lc 10,38).

Amiga e discípula de Cristo, Marta 
era irmã de Maria e de Lázaro. Ela fez 
de sua casa um lugar de acolhimen-
to a Jesus e a seus ensinamentos. 
Nessa saudável convivência, per-
correu o caminho da fé e deixou-nos 
palavras densas de esperança: “Sim, 
Senhor, eu creio � rmemente que tu 
és o Messias, o Filho de Deus, que 

quarta
SANTA MARTA

DISCÍPULA DE JESUS
(branco, pref. comum ou dos santos, 

pág. 6 – ofício da memória)
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RITOS INICIAIS
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devia vir ao mundo”. Aprendamos 
com o zelo dessa santa o exercício 
cotidiano da hospitalidade.

Oração do dia
Pai todo-poderoso, cujo Filho 
quis hospedar-se em casa de Mar-
ta, concedei por sua intercessão 
que, servindo �elmente a Cristo 
em nossos irmãos e irmãs, seja-
mos recebidos por vós em vossa 
casa. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

se Deus nos amou assim, nós 
também devemos amar-nos uns 
aos outros. 12Ninguém jamais 
viu a Deus. Se nos amamos uns 
aos outros, Deus permanece co-
nosco e seu amor é plenamente 
realizado entre nós. 13A prova 
de que permanecemos com ele 
e ele conosco é que ele nos deu 
o seu Espírito. 14E nós vimos, e 
damos testemunho, que o Pai 
enviou o seu Filho como salva-
dor do mundo. 15Todo aquele 
que proclama que Jesus é o Fi- 
lho de Deus, Deus permanece 
com ele e ele com Deus. 16E nós 
conhecemos o amor que Deus 
tem para conosco e acreditamos 
nele. Deus é amor: quem perma-
nece no amor permanece com 
Deus, e Deus permanece com 
ele. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 33(34)
Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo!
1. Bendirei o Senhor Deus em 
todo o tempo, / seu louvor es-
tará sempre em minha boca. / 
Minha alma se gloria no Senhor; 
/ que ouçam os humildes e se 
alegrem! – R.
2. Comigo engrandecei ao Se-
nhor Deus, / exaltemos todos 
juntos o seu nome! / Todas as 
vezes que o busquei, ele me ou-
viu / e de todos os temores me 
livrou. – R.

LITURGIA DA PALAVRA
À medida que reconhecemos a gran-
deza do amor de Deus por nós, apro-
ximamo-nos da fé em Jesus como 
ressurreição e vida da humanidade.

Leitura (1 João 4,7-16)
Leitura da primeira carta de São 
João – 7Caríssimos, amemo-nos 
uns aos outros, porque o amor 
vem de Deus e todo aquele que 
ama nasceu de Deus e conhece 
Deus. 8Quem não ama não che-
gou a conhecer Deus, pois Deus 
é amor. 9Foi assim que o amor de 
Deus se manifestou entre nós: 
Deus enviou o seu Filho único 
ao mundo, para que tenhamos 
vida por meio dele. 10Nisto con-
siste o amor: não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele que 
nos amou e enviou o seu Filho 
como vítima de reparação pelos 
nossos pecados. 11Caríssimos, 
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3. Contemplai a sua face e ale-
grai-vos, / e vosso rosto não se 
cubra de vergonha! / Este infeliz 
gritou a Deus e foi ouvido, / e o 
Senhor o libertou de toda an-
gústia. – R.
4. O anjo do Senhor vem acam-
par / ao redor dos que o temem 
e os salva. / Provai e vede quão 
suave é o Senhor! / Feliz o ho-
mem que tem nele o seu refú-
gio! – R.
5. Respeitai o Senhor Deus, seus 
santos todos, / porque nada fal-
tará aos que o temem. / Os ricos 
empobrecem, passam fome, / 
mas aos que buscam o Senhor 
não falta nada. – R.

Evangelho (João 11,19-27)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Eu sou a luz do mundo; aquele que me 
segue / não caminha entre as trevas, 
mas terá a luz da vida (Jo 8,12). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João – Na-
quele tempo, 19muitos judeus 
tinham vindo à casa de Marta 
e Maria para as consolar por 
causa do irmão. 20Quando Marta 
soube que Jesus tinha chegado, 
foi ao encontro dele. Maria �cou 
sentada em casa. 21Então Marta 
disse a Jesus: “Senhor, se tivesses 
estado aqui, meu irmão não teria 
morrido. 22Mas, mesmo assim, eu 
sei que o que pedires a Deus, ele 
to concederá”. 23Respondeu-lhe 
Jesus: “Teu irmão ressuscitará”. 

24Disse Marta: “Eu sei que ele res-
suscitará na ressurreição, no últi-
mo dia”. 25Então Jesus disse: “Eu 
sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, mesmo que morra, 
viverá. 26E todo aquele que vive e 
crê em mim não morrerá jamais. 
Crês isto?” 27Respondeu ela: “Sim, 
Senhor, eu creio �rmemente que 
tu és o Messias, o Filho de Deus, 
que devia vir ao mundo”. – Pala-
vra da salvação.

Preces da assembleia
1. Por todos os membros da 
Igreja, para que, à semelhança 
de Marta, sejam hospitaleiros e 
recebam Jesus também na pes-
soa do pobre, rezemos.
AS:  Vós sois, Senhor,  

nosso refúgio e salvação.
2. Por todas as pessoas que se 
empenham nos trabalhos do-
mésticos em benefício da própria 
família e pela alegria da hospitali-
dade, rezemos. 
3. Pelas mulheres empregadas 
nos vários setores da socieda-
de, para que recebam salários 
dignos e condizentes com sua 
função, rezemos.
4. Pelas mulheres que, em gran-
de número, prestam serviços à 
comunidade, para que sejam 
reconhecidas e valorizadas por 
sua presença e ação benfazeja, 
rezemos.
Preces espontâneas.
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Sobre as oferendas
Ó Deus, ouvi as nossas pre-
ces, ao proclamarmos vossas 
maravilhas em Santa Marta, e 
assim como vos agradou a sua 
solicitude, também vos agrade 
a nossa liturgia. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Antífona
Marta disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho 
do Deus vivo, que vieste a este mundo 
(Jo 11,27).

Depois da comunhão
Ó Pai, que a comunhão do Cor-
po e Sangue do vosso Filho nos 
desprenda das coisas perecíveis 
para que, a exemplo de Santa 
Marta, vos amemos sempre mais 
na terra e vos contemplemos 
eternamente no céu. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração do dia
Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso au-
xílio, ninguém é forte, ninguém 
é santo; redobrai de amor para 
conosco, para que, conduzidos 
por vós, usemos de tal modo os 
bens que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Antífona
Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus � lhos em sua casa; é ele que dá força 
e poder a seu povo (Sl 67,6s.36).

Como diligente artista, Deus se ocupa 
de nós, seus � lhos e � lhas. E quando 
intervém com alguma correção, é 
para nos tornar melhores. Deixemo-
-nos modelar pelo Senhor, que nos 
conhece profundamente.

quinta
17a SEMANA COMUM*

(verde – ofício do dia)
30

RITOS INICIAIS

O ser humano é frágil como um vaso 
de barro. A sabedoria reside em dei-
xar-nos modelar por Deus, fazendo-
-nos discípulos do seu Reino.

Leitura (Jeremias 18,1-6)
Leitura do livro do profeta Jere-
mias – 1Palavra dirigida a Jeremias, 
da parte do Senhor: 2“Levanta-te 
e vai à casa do oleiro, e ali te farei 
ouvir minhas palavras”. 3Fui à casa 
do oleiro, e eis que ele estava 
trabalhando ao torno; 4quando o 
vaso que moldava com barro se 
avariava em suas mãos, ei-lo de 
novo a fazer com esse material 
um outro vaso, conforme melhor 
lhe parecesse aos olhos. 5Fez-se 
em mim a palavra do Senhor: 
6“Acaso não posso fazer convosco 
como este oleiro, casa de Israel? 
– diz o Senhor. Como é o barro 
na mão do oleiro, assim sois vós 
em minha mão, casa de Israel”. – 
Palavra do Senhor.

LITURGIA DA PALAVRA
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Salmo responsorial 145(146)
Feliz quem se apoia no Deus de 
Jacó!
1. Bendize, minha alma, ao Se-
nhor! † Bendirei ao Senhor toda 
a vida, / cantarei ao meu Deus 
sem cessar! – R.
2. Não ponhais vossa fé nos que 
mandam, / não há homem que 
possa salvar. / Ao faltar-lhe o 
respiro, ele volta † para a terra 
de onde saiu; / nesse dia seus 
planos perecem. – R.
3. É feliz todo homem que busca 
† seu auxílio no Deus de Jacó / e 
que põe no Senhor a esperança. 
/ O Senhor fez o céu e a terra, / 
fez o mar e o que neles existe. – R.

Evangelho (Mateus 13,47-53) 
Aleluia, aleluia, aleluia.

Abre-nos, ó Senhor, o coração, / para ou-
virmos a palavra de Jesus! (At 16,14) – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 
– Naquele tempo, disse Jesus à 
multidão: 47“O Reino dos céus é 
ainda como uma rede lançada 
ao mar e que apanha peixes 
de todo tipo. 48Quando está 
cheia, os pescadores puxam a 
rede para a praia, sentam-se e 
recolhem os peixes bons em 
cestos e jogam fora os que não 
prestam. 49Assim acontecerá no 
�m dos tempos: os anjos virão 
para separar os homens maus 

dos que são justos 50e lançarão 
os maus na fornalha de fogo. 
E aí haverá choro e ranger de 
dentes. 51Compreendestes tudo 
isso?” Eles responderam: “Sim”. 
52Então Jesus acrescentou: “As-
sim, pois, todo mestre da Lei 
que se torna discípulo do Rei-
no dos céus é como um pai de 
família que tira do seu tesouro 
coisas novas e velhas”. 53Quando 
Jesus terminou de contar essas 
parábolas, partiu dali. – Palavra 
da salvação.

Preces da assembleia
1. Por todos os que, na Igreja, 
exercem a missão de ensinar, 
para que sejam fiéis comuni-
cadores da Palavra de Deus, 
rezemos.
AS:  Vinde, Senhor,  

em nosso auxílio.
2. Pelos professores, para que, 
nas várias etapas do ensino, ofe- 
reçam a seus educandos sólidos 
princípios éticos e cristãos, re- 
zemos.
3. Pelos pais e mães de família, 
para que eduquem seus �lhos 
segundo os preceitos do Evan-
gelho, rezemos.
4. Por todos nós, para que se-
jamos discípulos aplicados na 
escola do divino Mestre, de tal 
modo que ele se forme em nós, 
rezemos.
Preces espontâneas. 
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Sobre as oferendas
Acolhei, ó Pai, os dons que re-
cebemos da vossa bondade e 
trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela 
força da vossa graça, nos santi-
� quem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Antífona
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-
queças nenhum de seus favores! (Sl 102,2)

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente 
da paixão do vosso Filho; fazei 
que o dom da vossa inefável 
caridade possa servir à nossa sal-
vação. Por Cristo, nosso Senhor.

*SÃO PEDRO CRISÓLOGO
(branco – ofício da memória)

Pedro nasceu na Itália em 380 e lá fa-
leceu em 451. Eloquente no falar e no 
escrever, recebeu o título de Crisólogo, 
que significa “palavra de ouro”. Foi 
bispo de Ravena. Sua homilia durava 
aproximadamente 12 minutos: em pou-
cas palavras, chegava ao essencial. A 
celebração de sua memória nos anime a 
pôr nossos dons a serviço do Evangelho.   

Oração do dia: Ó Deus, que � zestes 
do bispo São Pedro Crisólogo egrégio 
pregador do vosso Verbo encarnado, 
concedei-nos, por suas preces, medi-
tar sempre os mistérios da salvação e 
anunciá-los em nossa vida. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas: Seja do vosso 
agrado, ó Pai, este sacrifício, celebrado 
na festa de São Pedro Crisólogo, e, 
seguindo seu exemplo, seja plena a 
nossa dedicação ao vosso louvor. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Depois da comunhão: Ó Pai, instruí 
pelo Cristo mestre aos que saciastes 
com o Cristo que é pão da vida, para 
que, na festa de São Pedro Crisólogo, 
possamos aprender a verdade e vivê-la 
com amor. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Antífona
Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre 
no céu, na terra e nos abismos; e toda 
língua proclame, para glória de Deus Pai, 
que Jesus Cristo é o Senhor (Fl 2,10s).

Inácio nasceu em Loiola, Espanha, 
em 1491 e faleceu em Roma em 1556. 
Parte de sua juventude foi dedicada 
ao serviço militar. Ferido gravemente 
em batalha, passou o longo tempo 
de recuperação lendo a vida de Cris-
to e dos santos, experiência que o 
conduziu ao seguimento do Senhor. 
Escreveu os Exercícios espirituais e 
fundou a Companhia de Jesus – os 
Jesuítas –, para levar o Evangelho 
às mais longínquas regiões da terra. 

Oração do dia
Ó Deus, que suscitastes em vossa 
Igreja Santo Inácio de Loiola para

sexta
SANTO INÁCIO DE LOIOLA

PRESBÍTERO E FUNDADOR
(branco, pref. comum ou dos pastores, 

pág. 7 – ofício da memória)
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propagar a maior glória do vosso 
nome, fazei que, auxiliados por 
ele, imitemos seu combate na 
terra, para partilharmos no céu 
sua vitória. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.

casa uma segunda Silo e farei 
desta uma cidade amaldiçoada 
por todos os povos da terra”. 7Os 
sacerdotes e profetas e todo o 
povo presente ouviram Jeremias 
dizer essas palavras na casa do Se-
nhor. 8Quando Jeremias acabou 
de dizer tudo o que o Senhor lhe 
ordenara falasse a todo o povo, 
prenderam-no os sacerdotes, os 
profetas e o povo, dizendo: “Este 
homem tem que morrer! 9Por 
que dizes, em nome do Senhor, a 
profecia: ‘Esta casa será como Silo, 
e esta cidade será devastada e va-
zia de habitantes’?” Todo o povo 
juntou-se contra Jeremias na casa 
do Senhor. – Palavra do Senhor.

Salmo responsorial 68(69)
Respondei-me, ó Senhor, pelo vos-
so imenso amor.
1. Mais numerosos que os cabe-
los da cabeça / são aqueles que 
me odeiam sem motivo; / meus 
inimigos são mais fortes do que 
eu; / contra mim eles se voltam 
com mentiras! / Por acaso pode-
rei restituir / alguma coisa que de 
outros não roubei? – R.
2. Por vossa causa é que sofri 
tantos insultos / e o meu rosto 
se cobriu de confusão; / eu me 
tornei como um estranho a meus 
irmãos, / como estrangeiro para 
os �lhos de minha mãe. / Pois 
meu zelo e meu amor por vossa 
casa / me devoram como fogo 
abrasador; / e os insultos de in-

O profeta do Senhor, por sua missão, 
frequentemente depara com terreno 
desfavorável ao seu anúncio. Apesar 
da falta de fé, Deus não abandona 
seu povo. 

Leitura (Jeremias 26,1-9)
Leitura do livro do profeta Jere-
mias – 1No início do reinado de 
Joaquim, �lho de Josias, rei de 
Judá, foi comunicada, da parte 
do Senhor, esta palavra, que dizia: 
2“Assim fala o Senhor: Põe-te de 
pé no átrio da casa do Senhor e 
fala a todos os que vêm das cida-
des de Judá, para adorar o Senhor 
no templo, todas as palavras que 
eu te mandei dizer. Não retires 
uma só palavra; 3talvez eles as ou-
çam e voltem do mau caminho, e 
eu me arrependa da decisão de 
castigá-los por suas más obras. 
4A eles então dirás: Isto diz o 
Senhor: se não vos dispuserdes 
a viver segundo a lei que vos dei, 
5a escutar as palavras dos meus 
servos, os profetas, que eu vos 
tenho enviado com solicitude e 
para vossa orientação, e que vós 
não tendes escutado, 6farei desta 

LITURGIA DA PALAVRA
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�éis que vos ultrajam / recaíram 
todos eles sobre mim! – R.
3. Por isso elevo para vós minha 
oração / neste tempo favorável, 
Senhor Deus! / Respondei-me pelo 
vosso imenso amor, / pela vossa 
salvação que nunca falha! – R.

Evangelho (Mateus 13,54-58)
Aleluia, aleluia, aleluia.

A Palavra do Senhor permanece eter-
namente, / e esta é a Palavra que vos 
foi anunciada (1Pd 1,25). – R.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus – 
Naquele tempo, 54dirigindo-se 
para a sua terra, Jesus ensinava 
na sinagoga, de modo que �ca-
vam admirados. E diziam: “De 
onde lhe vem essa sabedoria e 
esses milagres? 55Não é ele o �lho 
do carpinteiro? Sua mãe não se 
chama Maria, e seus irmãos não 
são Tiago, José, Simão e Judas? 
56E suas irmãs não moram conos-
co? Então, de onde lhe vem tudo 
isso?” 57E �caram escandalizados 
por causa dele. Jesus, porém, 
disse: “Um profeta só não é esti-
mado em sua própria pátria e em 
sua família!” 58E Jesus não fez ali 
muitos milagres, porque eles não 
tinham fé. – Palavra da salvação.

Preces da assembleia
1. Pelo papa, para que receba de 
Deus sabedoria, saúde e dispo-
sição para continuar a dirigir a 
Igreja de Cristo, rezemos.

AS:  Atendei-nos, Senhor,  
por vosso imenso amor.

2. Pelos religiosos da Companhia 
de Jesus, os Jesuítas, para que, a 
exemplo de Santo Inácio de Loio-
la, propaguem, por toda parte, a 
maior glória de Deus, rezemos.
3. Pelas instituições militares, para 
que seus membros, a exemplo de 
Santo Inácio, exerçam devidamen-
te as funções que lhes competem, 
rezemos. 
4. Pelos que se dedicam às mis-
sões, para que sejam perseveran-
tes na difusão do Evangelho, com 
alegria e despojamento, rezemos.
Preces espontâneas. 

Sobre as oferendas
Sejam do vosso agrado, Senhor 
nosso Deus, as oferendas que 
apresentamos na festa de Santo 
Inácio, para que os sagrados mis-
térios, fonte de toda santidade, 
nos tornem verdadeiramente 
santos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona
Disse o Senhor: Vim trazer o fogo à terra; 
só desejo que se acenda! (Lc 12,49)

Depois da comunhão
Ó Deus, que este sacrifício de lou-
vor, que vos oferecemos em ação 
de graças na festa de Santo Inácio, 
nos leve a glori�car-vos eterna-
mente. Por Cristo, nosso Senhor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA



III  CELEBRAÇÕES E ORAÇÕES DIVERSAS

1. CELEBRAÇÃO DE EXÉQUIAS

1. Ritos iniciais
A hora da despedida de alguém que 
amamos e admiramos é sempre momen-
to difícil. Há despedidas provisórias e de-
� nitivas. Agora nos despedimos deste/a 
nosso/a irmão/ã e rezamos a Deus para 
que o/a aco lha em sua morada.
MIN: O Senhor da vida console nossa 
tristeza e con� rme nossa espe rança de 
nos encontrarmos todos, um dia, na 
pátria celeste. Iniciemos esta celebra-
ção com o sinal da nossa fé: em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
TODOS: Amém.
MIN: A graça e a paz da parte de Deus, 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo este-
jam convosco.
TODOS: Bendito seja Deus, 
que nos reuniu no amor de Cristo!
MIN: Ó Pai, vós que sois justo, sede 
misericordioso com este/a nosso/a 
irmão/ã que chamastes deste mundo. 
Acolhei-o/a na alegria eterna. Cria-
do/a à vossa imagem e semelhança e 
adotado/a por vós como � lho/a pelo 
batismo, participe da comunhão de 
vossos santos. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

TODOS: Amém.

2. Liturgia da Palavra
Evangelho (João 14,1-6)

MIN: Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João – Naquele 

tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
1“Não se perturbe o vosso coração. 
Tendes fé em Deus, tende fé em mim 
também. 2Na casa de meu Pai há 
muitas moradas. Se assim não fosse, 
eu vos teria dito. Vou preparar um 
lugar para vós 3e, quando eu tiver ido 
preparar-vos um lugar, voltarei e vos 
levarei comigo, a � m de que, onde eu 
estiver, estejais também vós. 4E, para 
onde eu vou, vós conheceis o cami-
nho”. 5Tomé disse a Jesus: “Senhor, nós 
não sabemos para onde vais. Como 
podemos conhecer o caminho?” 6Je-
sus respondeu: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai 
senão por mim”. – Palavra da salvação.
TODOS: Glória a vós, Senhor!
Pode haver breve refl exão e preces dos fi éis.

3. Encomendação
MIN: Com fé e esperança na vida 
eterna, recomendemos ao Pai do 
céu este/a nosso/a irmão/ã (...), que 
morreu na paz de Cristo. Ó Pai de 
misericórdia, em vossas mãos o/a en-
tregamos na � rme esperança de que 
ele/a ressuscitará no último dia com 
todos os que em Cristo adormeceram. 
Abri para ele/a as portas do paraíso; e 
a nós, que aqui � camos, consolai-nos 
com a certeza de que um dia nos 
encontraremos todos em vossa casa. 
Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: Amém. 
Enquanto o corpo é aspergido, pode-se rezar um 
pai-nosso. A seguir, o presidente continua:
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MIN: Santos de Deus, vinde em seu 
auxílio; anjos do Senhor, recebei na 
glória eterna este/a vosso/a servidor/a 
(...). Cristo, nosso Senhor, te chamou; 
ele te acolha no paraíso para o des-
canso eterno.
TODOS: Amém.

MIN: Dai-lhe, Senhor, o repouso eter no.
TODOS:  E brilhe para ele/a  

a vossa luz.

MIN: Descanse em paz.
TODOS: Amém.

Canto
Enquanto os familiares e amigos se despedem do 
morto, a assembleia pode cantar (CD: Liturgia XVI, 
faixa 9 – Paulus):

1. Pelos prados e campinas verde jan-
tes eu vou. / É o Senhor que me leva a 
descansar. / Junto às fontes de águas 
puras, repousantes, eu vou! / Minhas 
forças o Senhor vai ani mar.

Tu és, Senhor, o meu pastor. / Por is so 
nada em minha vida faltará! (bis)

2. Nos caminhos mais seguros, junto 
dele eu vou! / E pra sempre o seu 
nome eu honrarei. / Se eu encontro 
mil abismos nos caminhos, eu vou! 
/ Segurança sempre tenho em suas 
mãos.

3. No banquete em sua casa, muito 
alegre, eu vou! / Um lugar em sua mesa 
me preparou. / Ele unge minha fronte e 
me faz ser feliz, / e transborda a minha 
taça em seu amor.

4. Com alegria e esperança, caminhan-
do eu vou! / Minha vida está sempre 
em suas mãos. / E na casa do Senhor eu 
irei habitar, / e este canto para sempre 
irei cantar!

4. Sepultamento (no cemitério)
Estamos diante do túmulo onde nos so/a 
irmão/ã será colocado/a. Esta se rá sua 
última morada e, um dia, nossa também. 
Queremos agradecer a Deus a esperança 
na ressurreição que foi semeada em nossos 
corações. Com ela podemos encarar a vida 
com oti mismo e a morte com serenidade.
O presidente abençoa o túmulo.

MIN: Senhor Jesus Cristo, permanecen-
do três dias no sepulcro, santi�castes 
o túmulo dos que creem em vós, para 
lhes aumentar a esperança da ressur-
reição. Concedei, misericordioso, que o 
corpo deste/a vosso/a �lho/a descanse 
em paz neste sepulcro, até que vós, 
que sois a ressurreição e a vida, o/a 
ressusciteis para que possa contemplar, 
no esplendor de vossa glória, a luz 
eterna no céu. Vós que sois Deus, com 
o Pai, na unidade do Espírito Santo.

TODOS: Amém.
Enquanto se asperge o túmulo, pode-se rezar o 
pai-nosso. A seguir, o presidente continua:

MIN: Ó Pai de bondade, vossos dias não 
conhecem �m e vossa misericórdia não 
tem limites. Lembrando a brevidade de 
nossa vida e a incerteza da hora da mor-
te, nós vos pedimos que vosso Espírito 
Santo nos conduza neste mundo na 
santidade e na justiça. E, depois de vos 
servir na terra, possamos chegar ao vos-
so Reino no céu. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.
MIN: Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

TODOS:  E brilhe para ele/a  
a vossa luz.

MIN: Descanse em paz.

TODOS: Amém.
Pode-se cantar o refrão: Tu és, Senhor, o meu pastor... 
(ver acima).
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5. Cremação (no crematório)
Estamos diante do lugar onde será cre-
mado este corpo. O fogo não é símbolo 
de destruição, mas sinal do amor de 
Deus que purifica e transforma nossa 
vida, para que possa alegrar-se ao entrar 
na presença de Deus e, na comunhão 
com o Senhor ressuscitado, encontrar a 
plenitude da paz e da alegria.

MIN: Na água e no Espírito foste ba-
tizado/a. O Senhor complete em ti a 
obra que ele mesmo começou no teu 
batismo. Teu corpo foi templo de Deus. 
O Senhor te dê a eterna alegria de viver 
em sua casa.
Enquanto o presidente asperge o caixão, po de-se 
rezar um pai-nosso. A seguir, o presidente reza:

MIN: Ó Pai de bondade, vossos dias não 
conhecem � m e vossa misericórdia não 
tem limites. Lembrando a brevidade 
de nossa vida e a incerteza da hora da 
morte, nós vos pedimos que vosso Es-
pírito Santo nos conduza neste mundo 
na santidade e na justiça. E, depois de 
vos servir na terra, possamos chegar ao 
vosso Reino no céu. Por Cristo, nosso 
Senhor.

TODOS: Amém.

MIN: Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

TODOS:  E brilhe para ele/a 
a  vossa luz.

MIN: Descanse em paz.

TODOS: Amém.
Pode-se cantar o refrão: Tu és, Senhor, o meu pas-
tor... (ver página anterior).

2. VISITA E COMUNHÃO 
AOS DOENTES E IDOSOS

Se possível, providenciar que a família do doente ou 
do idoso esteja presente e participe da celebração. 

1. Saudação inicial
MIN: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

TODOS: Amém.

MIN: A paz do Senhor esteja sempre 
nesta casa.

TODOS:  E com todos os que 
nela moram.

2. Momento penitencial
MIN: Reconheçamos que necessitamos 
do amor e da misericórdia de Deus 
para bem celebrar este momento. Por 
isso, peçamos perdão. Tende compai-
xão de nós, Senhor.

TODOS: Porque somos pecadores.

MIN: Manifestai, Senhor, a vossa mi-
sericórdia.

TODOS: E dai-nos vossa salvação.

MIN: O Senhor, Deus da vida e do amor, 
perdoe nossas ofensas e nos dê a paz.

TODOS: Amém.

3. Oração
MIN: Manifestai, Senhor nosso Deus, 
vossa bondade para com este/a vosso/a 
filho/a (...), concedendo-lhe a gra ça 
da saúde e da paz, para que vos sirva 
com alegria e generosidade e a todos 
edi� que com seu testemunho de fé. Por 
Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

4. Palavra de Deus
Pode-se proclamar o Evangelho do dia ou o 
seguinte:

Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João – Naquele 
tempo, disse Jesus às multidões dos 
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judeus: 54“Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue tem a vida eter-
na, e eu o ressuscitarei no último dia. 
55Porque a minha carne é verdadeira 
comida e o meu sangue, verdadeira 
bebida. 56Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue permanece em 
mim e eu nele”. – Palavra da salvação 
(Jo 6,54-56).

OU
Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João – Naquele 
tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
4“Permanecei em mim, e eu perma-
necerei em vós. Como o ramo não 
pode dar fruto por si mesmo, se não 
permanecer na videira, assim também 
vós não podereis dar fruto, se não 
permanecerdes em mim”. – Palavra 
da salvação (Jo 15,4).
Pode haver breve pensamento sobre a palavra 
proclamada.

5. Pai-nosso

MIN: Rezemos, com muita con� ança, a 
oração que Jesus nos ensinou:

TODOS: Pai nosso que estais nos céus, 
santi� cado seja o vosso nome; ve nha 
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.

MIN: Somos felizes porque podemos 
comungar o Corpo do Senhor. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo.

TODOS: Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

MIN: O Corpo de Cristo.
Pode haver breve silêncio após a comunhão.

6. Oração
MIN: Ó Deus, que este alimento sagra-
do forti� que e conserve na paz vosso/a 
filho/a (...) e fazei que persevere na 
sinceridade de vosso amor e de vossa 
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

7. Bênção
MIN: Deus Pai nos ame e acompanhe 
sempre.

TODOS: Amém.
MIN: Deus Filho nos conceda a saúde 
e a paz.

TODOS: Amém.
MIN: Deus Espírito Santo nos ilumine 
e fortaleça.

TODOS: Amém.
MIN: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

TODOS: Amém.
MIN: Permaneçamos � rmes na fé e na 
paz do Senhor.

TODOS: Agora e sempre. Amém.

3. CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

RITO INICIAL
1. Canto de abertura

2. Acolhida
O ministro dá as boas-vindas a todos e inicia a cele-
bração com o sinal da cruz (ver página 3).

3. Ato penitencial
Preparado pela equipe de liturgia, ou espontâneo 
do ministro, ou como nas páginas 3s.

4. Oração do dia (própria do dia)
Pode ser precedida por motivações espontâneas.
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RITO DA PALAVRA
5. Leituras
Leitura(s), salmo e Evangelho próprios do dia (ou 
escolhidos para uma circunstância especial).

6. Reflexão
Do ministro, ou partilhada com a assembleia. Não 
se estender por mais de dez minutos.

7. Profissão de fé
Se for prevista (domingos e dias festivos), pode ser 
cantada ou como na página 28 ou 53.

RITO DE LOUVOR
8. Preces da assembleia
Preparadas pela equipe de liturgia, espontâneas da 
assembleia ou as mesmas da liturgia do dia.

9. Louvor
Neste momento, pode haver motivos espontâneos 
de louvor. Se houver ofertas, podem ser apresenta-
das agora. O louvor pode manifestar-se por meio 
de salmos, hinos, cânticos, ladainhas, ou como a 
seguir. O ministro reza (ou canta):

OPÇÃO 1  REZADA

MIN: Agradecidos, elevemos nossos 
louvores ao Pai. Com braço forte ele 
conduziu seu povo e continua, com 
a luz de seu Espírito, a acompanhar 
a Igreja peregrina neste mundo. O 
Senhor esteja conosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

MIN: Elevemos ao Senhor o nosso louvor.

TODOS: É nossa alegria e salvação.

MIN: Nós vos damos graças, ó Pai, por 
toda a vossa criação e por tudo o que 
�zestes no meio de nós por meio de 
Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, 
que nos destes como imagem viva do 
vosso amor e de vossa bondade.

TODOS:  Por nós fez maravilhas, 
louvemos o Senhor.

MIN: Enviai sobre nós, aqui reunidos, 
o vosso Espírito e 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 por Cristo, nosso Senhor.

TODOS:  Por nós fez maravilhas, 
louvemos o Senhor.

MIN: Pela palavra do Evangelho de 
vosso Filho, fazei que as Igrejas do 
mundo inteiro caminhem na unidade 
e sejam sinais da presença de Cristo 
ressuscitado. Tornai esta comunidade 
cada vez mais sinal da vossa bondade.

TODOS:  Por nós fez maravilhas,  
louvemos o Senhor.

MIN: Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos 
irmãos e irmãs (citar nomes), que mor-
reram na paz de Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja vida de fé vós conheceis: 
acolhei-os na luz da vossa in�nita mi-
sericórdia. 

TODOS:  Por nós fez maravilhas,  
louvemos o Senhor.

MIN: Ó Deus, criador do céu e da terra, 
os nossos louvores e nossas preces 
cheguem a vós pelas mãos daquele 
que é nosso único mediador, Jesus 
Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

OPÇÃO 2 TEMPO COMUM  CANTADA 
(CD: Celebrando o Dia do Senhor II, faixa 14 – Paulus)

1. Dedicamos, ó Pai, nossa vida / ao 
cultivo do vosso chamado: /: conviver 
na esfera do mundo, / o lugar que é 
por vós habitado!
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2. Os sinais de Jesus, vosso Filho, / 
manifestam da graça os portentos: /: já 
se vê a presença do Reino / por aquele 
que é fundamento!

3. Bem viver o Evangelho da vida / com 
Jesus, o divino Cordeiro, /: é prestar só 
a vós todo culto, / nosso Deus e Senhor 
verdadeiro!

4. Inspirados à luz da Palavra / e parcei-
ros na obra da messe, /: con�antes a vós 
dirigimos / a ternura e vigor desta prece:

OPÇÃO 3 TEMPO COMUM  CANTADA 
(CD: Celebrando o Dia do Senhor II, faixa 17 – Paulus)

1. Recebe, ó Deus santo, / da Igreja a 
louvação:

Chegue a ti o nosso canto / feito súplica 
e oração, / feito súplica e oração!

2. Mandando a nós teu Filho, / novo 
tempo se instaurou! 

3. Tua Páscoa celebrando, / recorde-
mos a oblação!

4. E tendo aos céus chegado – / glorio-
sa ascensão.

5. Ansiando, ó Esperado, / teu retorno 
ao nosso chão! 

6. No hoje da história, / reunidos qual 
família.

7. Rezemos con�antes / a oração que 
faz irmãos: 

RITO DA COMUNHÃO
10. Pai-nosso
O ministro motiva o pai-nosso (caso ele já não tenha 
sido motivado na conclusão da louvação).

TODOS: Pai nosso que estais nos 
céus, santi�cado seja o vosso nome; 

venha a nós o vosso Reino, seja fei-
ta 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 per-
doamos a quem nos tem ofendido; 
e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.
O ministro motiva o abraço da paz.

11. Quando há comunhão
O ministro coloca as hóstias consagradas sobre o 
altar e reza:

MIN: Irmãos e irmãs, estas hóstias 
consagradas são a presença viva do 
Corpo do Senhor e da vida que ele 
entregou por todos nós. Jesus nos 
alimenta com o pão da vida e nos 
une em comunhão com as outras 
comunidades de nossa paróquia e 
diocese. Participemos da comunhão 
do Corpo do Senhor em profunda 
unidade com nossos irmãos e irmãs 
que, neste dia, tomam parte da cele-
bração eucarística, memorial vivo da 
paixão, morte e ressurreição de Jesus 
Cristo. O Corpo de Cristo será nosso 
alimento. Felizes os convidados para 
a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.

TODOS: Senhor, eu não sou digno/a 
de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo/a.

12. Canto de comunhão
Cantado mesmo que não haja comunhão. Após o 
canto, breve silêncio para oração pessoal.

RITO FINAL
Concluir a celebração com os avisos, um canto e a 
bênção espontânea ou como na página 15.



CDs LITURGIA VI e
CANTOS DE ABERTURA E COMUNHÃO 
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

1. Abertura (CD Cantos de Abertura e 
Comunhão, faixa 9)

O Senhor necessitou de braços / para 
ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi seus 
apelos de amor, / então respondi: “Aqui 
estou, aqui estou!” 
1. Eu vim para dizer que eu quero te 
seguir, / eu quero viver com muito 
amor o que aprendi!
2. Eu vim para dizer que eu quero te 
ajudar, / eu quero assumir a tua cruz 
e carregar!
3. Eu vim para dizer que eu vou pro-
fetizar, / eu quero ouvir a tua voz e 
propagar!
4. Eu vim para dizer que eu vou te 
acompanhar / e com meus irmãos o 
mundo novo edi� car!

2. Aclamação (CD Liturgia VI, faixa 20)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, 
Senhor da terra: / os mistérios do teu 
Reino aos pequenos, Pai, revelas!

3. Oferendas (CD Liturgia VI, faixa 14)

1. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso 
criador. /: O pão que nós recebemos / é 
prova do seu amor, :/ /: é o fruto de sua 
terra, / do povo trabalhador; :/ na missa 
é transformado / no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, / bendito seu amor. 
/ Bendito seja Deus, / Pai onipotente, 
nosso criador (bis).

2. Bendito e louvado seja / o Pai, nosso 
criador. /: O vinho que recebemos / é 
prova do seu amor, :/ /: é o fruto de 
sua terra, / do povo trabalhador; :/ na 
missa é transformado / no sangue do 
Salvador.

4. Comunhão (CD Cantos de Abertura e 
Comunhão, faixa 14)

1. Nós te damos muitas graças, / ó Pai 
santo, ó Senhor, / por teu nome que 
nos deste / em Jesus, teu servidor!

Glória a ti, Senhor, / graças e louvor!

2. Dás a todos o alimento / que a terra 
lhes produz. / Para nós tu reservaste /
o pão vivo que é Jesus.

3. E liberta tua Igreja / do poder de 
todo mal. / Que ela seja una e santa / 
no teu Reino imortal!

4. Ó Senhor, que venha a graça, / todos 
voltem para o bem! / Passe o mundo 
transitório, / vem, Senhor Jesus! Amém!

CD LITURGIA VI

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

5. Abertura (faixa 19, exceto o refrão)

Assim que a tua glória / revelar-se, 
Senhor, perante a história, / tua face 
contemplarei / e satisfeito pra sempre 
eu � carei.
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é 
bom venha louvar! / Peguem logo o 
violão / e o pandeiro pra tocar. / Para 
ele um canto novo / vamos, gente, 
improvisar.

IV  CANTOS
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2. Ele cumpre o que promete; / podem 
nele con� ar! / Ele ama o que é direito /
e ele sabe bem julgar. / Sua palavra fez 
o céu, / fez a terra e fez o mar.

3. Ele faz do mar um açude / e governa 
os oceanos. / Toda a terra a ele teme, /
mesmo os corações humanos. / Tudo 
aquilo que ele diz / não nos causa 
desenganos.

4. Põe abaixo os planos todos / desses 
povos poderosos / e derruba os pen-
samentos / dos malvados orgulhosos, 
/ mas os planos que ele faz / vão sair 
vitoriosos.

6. Aclamação (melodia da faixa 20)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Semente é de Deus a Palavra, o Cristo 
é o semeador; / todo aquele que o 
encontra, vida eterna encontrou!

7. Oferendas
Canto igual ao número 3.

8. Comunhão (faixa 22)

Terra boa é aquele que ouviu / e a Palavra 
de Deus praticou: /: a semente na terra 
caiu / e de terra tão boa brotou!

1. Feliz quem anda com a verdade, /
na lei de Deus, com integridade! / Feliz 
quem guarda seu mandamento / no 
coração, no pensamento!

2. Ah! Quem me dera que, em meu 
andar, / teus mandamentos possa eu 
guardar! / Se os mandamentos obede-
cer, / não vai o mal acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, / vou 
te louvar e agradecer! / Eu vou guardar 
teu mandamento, / mas não me deixes 
no esquecimento.

4. Os que as maldades sabem evitar, / a 
estrada certa vão encontrar! / Senhor, 
tu deste os teus mandados, / para que 
sejam sempre guardados!

CDs LITURGIA VI e
CANTOS DO EVANGELHO, v. 5

16º DOMINGO DO TEMPO COMUM

9. Abertura (CD Liturgia VI, faixa 19, 
exceto o refrão)

É Deus quem me abriga, / o Senhor quem 
sustenta a minha vida! / De todo o meu 
coração, / porque és bom, vou fazer-te 
a oblação.
Estrofes iguais às do canto número 5.

10. Aclamação (CD Liturgia VI, faixa 20)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, 
Senhor da terra: / os mistérios do teu 
Reino aos pequenos, Pai, revelas!

11. Oferendas (CD Liturgia VI, faixa 23)

1. A mesa santa que preparamos, /
mãos que se elevam a ti, ó Senhor. / O 
pão e o vinho, frutos da terra, / duro 
trabalho, carinho e amor: / ô, ô, ô, 
recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria, / pais, 
mães e � lhos diante do altar. / A nossa 
oferta em nova festa, / a nossa dor vem, 
Senhor, transformar! / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

3. A vida nova, nova família, / que cele-
bramos aqui tem lugar. / Tua bondade 
vem com fartura, / é só saber reunir, 
partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, 
ô, recebe, Senhor!
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12. Comunhão (CD Cantos do Evangelho, 
v. 5, faixa 15)

Deixem o joio crescer até a colheita. /
Então, sim, será arrancado e queimado; 
/ mas o trigo recolhei no meu celeiro.

1. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, 
/ sois perdão para quem vos invoca! 
/ Escutai, ó Senhor, minha prece, / o 
lamento da minha oração!

2. Não existe entre os deuses nenhum 
/ que convosco se possa igualar; / não 
existe outra obra no mundo / compa-
rável às vossas, Senhor! 

3. Ensinai-me os vossos caminhos, / e 
na vossa verdade andarei; / meu cora-
ção orientai para vós: / que respeite, 
Senhor, vosso nome! 

4. Retirai-me do abismo da morte: /
contra mim se levantam soberbos, / e 
malvados me querem matar; / não vos 
levam em conta, Senhor! 

CD LITURGIA VI

17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

13. Abertura (faixa 24)

Acolhe os oprimidos / em sua casa, ó 
Senhor; é seu abrigo! / Só ele se faz temer, 
/ pois a seu povo dá força e poder!

1. A nação que ele governa é feliz com 
tal Senhor. / Lá do céu ele vê tudo, vê 
o homem e seu valor. / Fez o nosso 
coração forte e contemplador.

2. O que dá a vitória ao rei não é ter 
muitos soldados. / O valente não se 
livra por sua força ou seus cuidados. 
/ Quem con� a nos cavalos vai, no � m, 
ser derrotado.

3. Ó Senhor, protege sempre quem 
espera em teu amor, / pra livrar da 
triste morte e, na morte, dar vigor. / No 
Senhor é que esperamos, ele é escudo 
protetor.

4. Nele nosso coração encontrou sem-
pre alegria. / No seu nome sacrossanto, 
quem é bom sempre confia. / Traz, 
Senhor, com teu amor, esperança e 
alegria!

14. Aclamação
Canto igual ao número 10.

15. Oferendas
Canto igual ao número 11.

16. Comunhão (faixa 22, exceto o refrão)

Quando os tempos chegarem ao fim, 
/ enviados, os anjos virão /: separar os 
que mal procederam / dos que bons 
declarados serão!

1. Feliz quem anda com a verdade, /
na lei de Deus, com integridade! / Feliz 
quem guarda seu mandamento / no 
coração, no pensamento!

2. Ah! Quem me dera que, em meu 
andar, / teus mandamentos possa eu 
guardar! / Se os mandamentos obede-
cer, / não vai o mal acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, / vou 
te louvar e agradecer! / Eu vou guardar 
teu mandamento, / mas não me deixes 
no esquecimento.

4. Os que as maldades sabem evitar, / a 
estrada certa vão encontrar! / Senhor, 
tu deste os teus mandados, / para que 
sejam sempre guardados!
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