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4. HINO DE LOUVOR

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. / Senhor
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso. / Nós vos louvamos, nós
vos bendizemos, / nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, / 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.

19º Domingo do Tempo Comum

I

5. ORAÇÃO

P. OREMOS (silêncio): Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de
Pai, dai-nos cada vez mais um coração de
2. SAUDAÇÃO
filhos, para alcançarmos um dia a herança
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí- que prometestes. P.N.S.J.C. Ass: Amém.
rito Santo.
Ass: Amém.

Vocação para a vida da Família

rmãos e irmãs, toda pessoa de fé é chamada à vigilância. Todo discípulo de
Cristo não fica a esperar que tudo aconteça, de braços cruzados, acomodado, mas
sempre atento para acolher o Senhor. Assim
dedicados, constroem o Reino de Deus com
suas atitudes e ações. Eis, pois, o que o Senhor espera de nós: vigilância e disposição
para colaborar na construção do Reino dos
Céus. Como anda sua disposição cristã?

Ritos
Iniciais

P. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

Liturgia da
Palavra

É

preciso estar vigilante para acolher os
dons de Deus e tornar-se colaborador
fiel na construção do Reino.

P. Dirijamo-nos com confiança ao Senhor, 6. PRIMEIRA LEITURA
que tanto amor tem para com a huma(Sb 18,6-9)
nidade, reconhecendo nossos pecados,
Leitura do Livro da Sabedoria:
1. ENTRADA
que ferem a vida e a dignidade humana.
A noite da libertação fora predita a
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, SeManifestemos nosso arrependimento e nossos pais, para que, sabendo a que
nhor! Pra fazer tua vontade, pra viver
supliquemos o perdão de Deus. (silêncio) juramento tinham dado crédito, se condo teu amor. Pra fazer tua vontade, pra
servassem intrépidos. Ela foi esperada
viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor! P. Senhor, que pelo Batismo nos chamais a uma vida nova, tende piedade de por teu povo, como salvação para os
1. O Senhor é o Pastor que me conduz,
justos e como perdição para os inimigos.
nós.
por caminhos nunca vistos me enviou.
Com efeito, aquilo com que punistes
Ass: Senhor, tende misericórdia de nós.
Sou chamado a ser fermento sal e luz. E
nossos adversários serviu também para
P. Cristo, que nos ensinais a ter o coração glorificar-nos, chamando-nos a ti.
por isso respondi: aqui estou!
voltado para o alto, tende piedade de nós.
Os piedosos filhos dos bons oferece2. Ele pôs em minha boca uma canção,
Ass: Cristo, ende misericórdia de nós.
ram sacrifícios secretamente e, de come ungiu como profeta e trovador. Da
mum acordo, fizeram este pacto divino:
história e da vida do meu povo. E por isso P. Senhor, que nos tornastes construtores
que os santos participariam solidariade vosso Reino, tende piedade de nós.
respondi: aqui estou!
Ass: Senhor, tende misericórdia de nós. mente dos mesmos bens e dos mesmos
3. Ponho a minha confiança no Senhor,
perigos. Isso, enquanto entoavam anteda esperança sou chamado a ser sinal. P. Deus, todo-poderoso, tenha compaixão cipadamente os cânticos de seus pais.
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E de nós, perdoe os nossos pecados e nos
- Palavra do Senhor.
por isso respondi: aqui estou!
conduza à vida eterna. Ass: Amém.
Ass: Graças a Deus.

Cuidemos uns dos outros!

7. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 32)
Ass: Feliz o povo que o Senhor escolheu
por sua herança!

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos
retos fica bem glorificá-Lo. Feliz o povo
cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança!
— Mas o Senhor pousa o olhar sobre os
que o temem, e que confiam esperando
em seu amor, para da morte libertar as
suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria.
— No Senhor nós esperamos confiantes,
porque Ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da
mesma forma que em Vós nós esperamos!

8. SEGUNDA LEITURA
(Hb 11,1-2.8-12)

Leitura da Carta aos Hebreus:
Irmãos: a fé é um modo de já possuir o
que ainda se espera, a convicção acerca
de realidades que não se veem.
Foi a fé que valeu aos antepassados um
bom testemunho. Foi pela fé que Abraão
obedeceu à ordem de partir para uma
terra que devia receber como herança, e
partiu, sem saber para onde ia.
Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em
tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros
da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo
por arquiteto e construtor.
Foi pela fé também que Sara, embora
estéril e já de idade avançada, se tornou
capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa.
É por isso também que de um só homem,
já marcado pela morte, nasceu a multidão
“comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar”.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia...

1. Quando estamos unidos, estás entre
nós. E nos falarás da tua vida.
2. Este nosso mundo, sentido terá, se tua
Palavra o renovar.

10. EVANGELHO

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Não tenhais medo, pequenino
rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a
vós o Reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem,
um tesouro no céu que não se acabe; ali o
ladrão não chega nem a traça corrói. Porque, onde está o vosso tesouro, aí estará
também o vosso coração.
Que vossos rins estejam cingidos e as
lâmpadas acesas. Sede como homens
que estão esperando seu senhor voltar
de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que
ele chegar e bater.
Felizes os empregados que o Senhor
encontrar acordados quando chegar. Em
verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e, passando,
os servirá. E caso ele chegue à meia-noite
ou às três da madrugada, felizes serão, se
assim os encontrar.
Mas ficai certos: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar,
não deixaria que arrombasse a sua casa.
Vós também, ficai preparados! Porque o
Filho do Homem vai chegar na hora em
que menos o esperardes”.
Então Pedro disse: “Senhor, tu contas
esta parábola para nós ou para todos?”
E o Senhor respondeu: “Quem é o administrador fiel e prudente, que o senhor vai
colocar à frente do pessoal de sua casa,
para dar comida a todos na hora certa?
Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! Em verdade
eu vos digo: o senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém,
se aquele empregado pensar: ‘Meu patrão está demorando’, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a
beber e a embriagar-se, o senhor daquele
empregado chegará num dia inesperado
e numa hora imprevista, ele o partirá ao
meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou,
nem agiu conforme a sua vontade, será
chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade
e fez coisas que merecem castigo, será
chicoteado poucas vezes. A quem muito
foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido!”
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

(Lc 12,32-48) 11. PROFISSÃO DE FÉ

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † Lucas.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / criador do céu e da terra, / e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor, / que
foi concebido pelo poder do Espírito
Santo; /nasceu da Virgem Maria;/ pade-

ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado,
morto e sepultado. / Desceu à mansão
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia,/
subiu aos céus; / está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, / donde há de
vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio
no Espírito Santo;/ na Santa Igreja católica; / na comunhão dos santos; / na remissão dos pecados; / na ressurreição da
carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. A Deus Pai todo-poderoso, elevemos
confiantes nossas preces, e humildemente, supliquemos, dizendo:
Ass: Senhor, fazei-nos instrumentos de
vosso Reino!
1. ENSINAI a vossa Igreja a ser administradora fiel e prudente de vossa graça,
anunciando com fervor o Evangelho libertador.
2. ILUMINAI nossos sacerdotes que assumiram viver como Jesus, e ajudai-os a
exercer com dedicação a missão para a
qual foram chamados.
3. SUSCITAI em nossas comunidade o
amor à Família, e que façamos de nossa
casa o lugar da vida, do encontro e das
verdadeira liberdade.
4. DAI-NOS por vossa misericórdia a salvação que esperamos em vosso Filho
Jesus, e libertai os escravizados pelo
consumismo e outras dependências no
mundo.
P. Ó Deus, Vós que conheceis nossos
sentimentos, ajudai-nos a caminhar com
firme decisão em vosso Reino, seguindo
o ensinamento de Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina para sempre.
Ass: Amém.

Liturgia
Eucarística
13. CANTO DAS OFERTAS

1. Daqui do meu lugar eu olho teu altar.
E fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos
teus irmãos. Criaste a religião do pão do
céu, do pão que vem do céu.
Somos a Igreja do Pão, do Pão repartido e do abraço da Paz. (bis)
2. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar.
E fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos
teus irmãos. Criaste a religião do pão da
paz, da paz que vem do céu.
Somos a Igreja da Paz, da Paz partilhada e do abraço e do pão. (bis)

Próximo ﬁnal de semana: Domingo do Dízimo.

14. ORAÇÃO SOBRE
AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs para que levando
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia,
nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória de seu nome,
para nosso bem e de toda santa Igreja!
P. Ó Deus, acolhei com misericórdia os
dons que concedestes à vossa Igreja e
que ela agora vos oferece. Transformaios por vosso poder em sacramento de
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass: Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

(Missal pág. 495)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.
P. 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 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 agradecendo
com alegria, juntando nossa voz à voz
dos anjos e à voz dos santos todos, pra
cantar (dizer):
Ass: Santo, Santo, Santo...
P. Senhor, Vós que sempre quisestes ficar
muito perto de nós, vivendo conosco no
Cristo, falando conosco por ele, mandai
vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass: Mandai vosso Espírito Santo!
P. 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.
P. 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.
P. Tudo isto é mistério da fé!
Ass: Toda vez que se come deste Pão,
toda vez que se bebe deste Vinho, se
recorda a paixão de Jesus Cristo e se
fica esperando sua volta.
P. 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.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. 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.
Ass: O Espírito nos una num só corpo!
P. 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.
Ass: Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco,
ser bem firme na Fé, na caridade, e a Gil
Antônio, que é bispo desta Igreja, muita
luz para guiar o seu rebanho.
Ass: Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna com
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os
apóstolos e todos os santos, que na vida
souberam amar Cristo e seus irmãos.
Ass: Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes para 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.
Ass: A todos dai a luz que não se apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos
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.
Ass: Amém.

Rito da
Comunhão
16. CANTO DA COMUNHÃO I

1. O meu Reino tem muito a dizer, não
se faz como quem procurou, aumentar
os celeiros bem mais e sorriu. Insensato,

que vale tais bens, se hoje mesmo terás
o teu fim? Que tesouros tu tens pra levar
além.
Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar
o teu reino. O teu pão vai nos dar teu
vigor, tua paz.
2. O meu reino se faz bem assim: se uma
ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua a procura de quem, não puder recompensa te
dar, que o teu gesto lembrado será por
Deus.
3. O meu reino quem vai compreender? Não se perde na pressa que têm,
sacerdote e levita que vão se cuidar.
Mas, se mostra em quem não se contém, se aproxima e procura o melhor
para o irmão agredido que viu no
chão.
4. O meu reino não pode aceitar quem
se julga maior que os demais, por cumprir os preceitos da lei, um a um. A
humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão, é o terreno
onde pode brotar a paz.

17. CANTO DA COMUNHÃO II

1. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua
presença em mim, teu amor a me tocar.
Podes tocar em mim, Senhor. Podes
curar a minha dor. Podes viver em
mim, Senhor. Teu corpo santo, a me
tocar. Com o teu poder a me curar,
toda minha vida transformar.
2. Algo invade o meu coração, teu
Corpo e Sangue me curando. Sinto, já
não sou igual. Todo o meu ser se renovando.

18. ORAÇÃO APÓS
A COMUNHÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, o vosso
sacramento que acabamos de receber
nos traga a salvação e nos confirme
na vossa verdade. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass: Amém.

Ritos
Finais
19. BÊNÇÃO FINAL
20. CANTO FINAL

Dízimo: Cuidar da Igreja para que a Igreja cuide de nós.
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