
RITOS INICIAIS

16º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Maria escolheu a melhor parte 
e esta não lhe será tirada.”

A. Queridos irmãos e irmãs, 
a liturgia de hoje nos fala da 
hospitalidade e da acolhida. 
Deus nos acolhe em seu amor. 
É necessário acolhê-lo em sua 
inteireza, sobretudo, nos irmãos e 
irmãs, a quem somos convocados 
a servir. Marta e Maria, recordam 
que estar com Jesus é a melhor 
parte. Cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA
Junto a vós, Senhor, queremos celebrar!
1. Queremos, Senhor, / caminhar para vós, / porque sois 

caminho de luz.
2. Queremos, Senhor, / caminhar para vós, / porque sois 

verdade e sois vida.
3. Queremos, Senhor, / caminhar para vós, / porque sois 

o nosso perdão.
4. Queremos, Senhor, / caminhar para vós / e a vida 

convosco ofertar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, 
nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento, para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor. (pausa)

S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo 
santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
T. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens 
por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso, 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.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sede generoso para com 
os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons 
da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e 
caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. 
P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. É necessário acolher Deus, 
que vem com seu Reino, ou 
melhor, ele próprio é o Reino que 
vem. Como consequência dessa 
acolhida está o serviço aos irmãos 
como um serviço ao próprio 
Deus. A comunidade deve viver a 
vida de Cristo e anunciar a todos 
esse grande mistério.
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6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 18, 1-10a)

Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao 
carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada 
da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, 
Abraão viu três homens de pé, perto dele. Assim que os 
viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E 
disse: “Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que 
não prossigas viagem, sem parar junto a mim, teu servo. 
Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, 
e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco 
de pão para refazerdes vossas forças, antes de continuar 
a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes 
do vosso servo”. Eles responderam: “Faze como disseste”. 
Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara e lhe 
disse: “Toma depressa três medidas da mais fina farinha, 
amassa alguns pães e assa-os”. Depois, Abraão correu até 
o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores 
e deu-o a um criado, para que o preparasse sem demora. 
A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e 
pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, 
junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles 
lhe perguntaram: “Onde está Sara, tua mulher?”. “Está 
na tenda”, respondeu ele. E um deles disse: “Voltarei, 
sem falta, no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua 
mulher, já terá um filho”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 14 (15) 
Senhor, quem morará em vossa casa? 

fielmente; / que pensa a verdade no seu íntimo / e não 
solta em calúnias sua língua.

de insultos seu vizinho; / que não dá valor algum ao 
homem ímpio, / mas honra os que respeitam o Senhor. 

deixa subornar contra o inocente. / Jamais vacilará 
quem vive assim!

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 1, 24-28)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.
Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e 
procuro completar na minha própria carne o que falta 
às tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu 
corpo, isto é,  a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo 
que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus 
em sua plenitude: o mistério escondido por séculos e 
gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes 
Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as 
nações este mistério: a presença de Cristo em vós, a 
esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a 
todos e ensinando a todos, com toda sabedoria, para a 
todos tornar perfeitos em sua união com Cristo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. A tua Palavra é verdade; verdade falaste, Senhor! / 

Senhor, fala e nos santifica, consagra-nos em teu amor! 

10. EVANGELHO (Lc 10, 38-42)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus  entrou num povoado e certa 
mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, 
chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava 
a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos 
afazeres. Ela aproximou-se e disse: “Senhor, não te importas 
que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? 
Manda que ela me venha ajudar!” O Senhor, porém, lhe 
respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada 
por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria 
escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo niceno-constantinopolitano)
T. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do 
céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa 
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito 
Santo, no seio da virgem Maria, e se fez homem. Também 
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita 
do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e 
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do mundo que há de vir. Amém!

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Interpelados pela Palavra proclamada ofereçamos 
ao Senhor nossas preces, a fim de que descubramos o 
essencial de nossa fé, a presença de Deus em seu mistério 
de amor:

L. Senhor, conduzi o papa Francisco em seu ministério, 
a fim de que a Igreja acolha sua palavra, que anuncia 
vossa presença em cada irmão e irmã abandonado, nós 
vos pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em nossa vida!
L. Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser sempre hospitaleira, 
acolhendo a palavra do vosso Filho, sua presença 
amorosa que conduz à acolhida e serviço aos irmãos, 
sobretudo os mais pobres e excluídos, nós vos pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em nossa vida!
L. Senhor, amparai todos os agentes de pastoral, para 
que não se deixem levar pelo ativismo e redescubram 
diariamente a mística do serviço, encontrando no 
encontro convosco o alimento para a missão, nós vos 
pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em nossa vida!

 (Preces da comunidade)



S. Ouvi solícito, ó Pai, as nossas súplicas e atendei-nos 
em vosso amor infinito. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Bendigamos ao Senhor por seu 
“mistério escondido por séculos e 
gerações, mas agora revelado aos 
seus santos”.  

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Recebei, ó Deus de amor, / os dons de vinho e pão; / 

com eles entregamos / o nosso coração.
Pai Santo, recebei a nossa gratidão! / Fazei-nos à imagem 
/ do vosso coração!
2. Neste gesto de oferenda, / trazemos sobre as mãos / a 

vida e o trabalho / de todos os irmãos.
3. As ofertas que vos damos, / por Cristo, nosso irmão, / 

se tornem para todos / sinal de salvação.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para 
a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa 
Igreja. 

S. 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. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
(PREFÁCIO PRÓPRIO DESTA ORAÇÃO)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós. 
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação. 
S. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, 
é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus 
vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo 
e permaneceis para sempre, habitando em luz 
inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a 
fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de 
bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a 
vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
S. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem 
e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. 
Com eles, também nós e, por nossa voz, tudo o que 
criastes, celebramos o vosso nome, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. 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!

S. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a 
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes 
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, 
seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela 
desobediência perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem 
encontrar. 
T. Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
S. 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 tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
S. Verdadeiro homem, concebido 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 liberdade; aos tristes, a alegria. 
E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à 
morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e 
renovou a vida.
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
S. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, 
que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o 
Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. 
T. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
S. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo 
santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
T. Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
S. Quando, pois, chegou a hora, em que por vós, ó Pai, 
ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o 
pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

S. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice 
com vinho, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo: 

PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. 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, esperando a sua vinda gloriosa, 
nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa 
Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo 
pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de louvor!

LITURGIA EUCARÍSTICA
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S. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais 
vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa 
Francisco, o nosso bispo Pedro, os bispos do mundo 
inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, 
em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo 
que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do 
vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós 
conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
S. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai 
de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar 
a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as 
criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, 
vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 
S. 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.    
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança 
de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o 
temem. 

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Eis o grande sacramento / que o Senhor nos oferece. / 
Para ser nosso alimento, / Deus conosco permanece.

Este encontro nos dá vida, / nos dá força e dá coragem; 
/ quem comer desta comida / terá forças na viagem.
2. Transformando o pão e o vinho, / se tornou nosso 

alimento. / Vai conosco no caminho, / não nos deixa 
um só momento.

3. Como outrora no deserto, / o Senhor se faz comida / 
e nos mostra o rumo certo / para a terra prometida.

4. Que esta santa Eucaristia, / em que Deus é repartido, 
/ faça o pão de cada dia / ser melhor distribuído.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, permanecei junto ao povo 
que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, 
despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida 
nova. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Servir a Deus naqueles que se 
apresentam diante de nós é um dos 
mais belos serviços que se pode 
realizar. Na carne dos servidores 
está a carne, ou seja, a vida, de 
Cristo, sofrendo e amando. Servir 
ao Senhor é a melhor parte que 
podemos escolher.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, V)

20. CANTO
Vamos andar, vamos andar, / vamos andar os caminhos 
do Senhor!
1. O caminho do Senhor / é uma estrada só de luz, / que 

nos mostra o rumo certo, / que nos guia e nos conduz.
2. O caminho do Senhor / é uma estrada só de amor. / 

Guia os passos das ovelhas, / mostra a casa do pastor.
3. O caminho do Senhor / é uma estrada só de paz. / 

Quem por ela vai andando / não se perderá jamais.
4. O caminho do Senhor / é uma estrada só de glória. 

/ Vem primeiro o sofrimento, / mas depois chega a 
vitória.

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Mq 6, 1-4.6-8; Sl 49(50); Mt12, 38-42
3ª feira: Mq 7, 14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 12,46-50.
4ª feira: Jr 1, 1.4-10; Sl 70(71); Mt 13,1-9.
5ª feira: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17.
6ª feira: Ct 3,1-4ª ou 2 Cor 5, 14-17; Sl 62(63); Jo 20, 1-2.11-18.
Sábado: Jr 7, 1-11; Sl 83(84); Mt 13,24-30.
17º DTC: Gn 18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

L E I A   O   J O R N A L

Na primeira semana de cada mês, ao final da missa, 
pegue o seu exemplar do jornal oficial da Diocese de 
Santo André. Informe-se com o Pastoral da Acolhida.

Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André


