
3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).

S. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende 
piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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, que unis os corações dos 
vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações 
onde se encontram as verdadeiras alegrias. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. O discipulado é exigente. Faz-se 
necessário fazer uma escolha e manter-
se firme diante das contrariedades, 
confiantes na graça do Senhor,  vivendo 
a vocação batismal.

6. PRIMEIRA LEITURA (Js 24,1-2a.15-17.18b)

Leitura do Livro de Josué.
Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos 
de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os 
magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então 
Josué falou a todo o povo: “Se vos parece mal servir ao 
Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se aos deuses 

RITOS INICIAIS

21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Vocação para os ministérios e serviços 

na comunidade e na sociedade.
“A quem iremos, Senhor? ”

A. Queridos irmãos e irmãs, neste mês 
dedicado às vocações, recordemos os 
diversos ministérios e serviços presentes 
em nossa comunidade. A Igreja é o 
povo chamado pelo Senhor e pelo 
batismo inserido nessa vocação comum. 
Mesmo que sobrevenham dificuldades, 
é necessário manter-se firme na opção 
fundamental de estar com Aquele que 
tem palavras de vida eterna. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. Venham trabalhar na minha vinha, / dilatar meu Reino 
entre as nações. / Convidar meu povo ao banquete. / 
Quero habitar nos corações.

Unidos pela força da oração, / ungidos pelo Espírito da 
missão, / vamos juntos construir / uma Igreja em ação.
2. Venham trabalhar na minha vinha, / espalhar na terra 

o meu amor. / Muitos não conhecem a Boa Nova, / 
vivem como ovelhas sem pastor.

3. Venham trabalhar na minha vinha, / com fervor meu 
nome proclamar. / Que ninguém se queixe ao fim do 
dia: / Ninguém me chamou a trabalhar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a 
mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor”.  E o 
povo respondeu, dizendo: “Longe de nós abandonarmos 
o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, 
nosso Deus, ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a 
nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. 
Foi ele quem realizou esses grandes prodígios diante de 
nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por 
onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos 
quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao 
Senhor, porque ele é o nosso Deus”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 33 (34)
Provai e vede quão suave é o Senhor!
• Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, / seu louvor 

estará sempre em minha boca. / Minha alma se gloria 
no Senhor; / que ouçam os humildes e se alegrem!

• O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, / e seu 
ouvido está atento ao seu chamado; / mas ele volta 
a sua face contra os maus, / para da terra apagar sua 
lembrança.

• Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta / e de 
todas as angústias os liberta. / Do coração atribulado 
ele está perto / e conforta os de espírito abatido. 

• Muitos males se abatem sobre os justos, / mas o Senhor 
de todos eles os liberta. / Mesmo os seus ossos ele os 
guarda e os protege, / e nenhum deles haverá de se 
quebrar.

• A malícia do iníquo leva à morte, / e quem odeia o 
justo é castigado. / Mas o Senhor liberta a vida dos 
seus servos, / e castigado não será quem nele espera.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 5,21-32)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: vós, que temeis a Cristo, sede solícitos uns para 
com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus 
maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da 
mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, 
ele, o Salvador do seu Corpo. Mas como a Igreja é solícita 
por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus 
maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo 
amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la 
santa, purificando-a com o banho da água unida à Palavra. 
Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha 
nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. 
Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao 
seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a 
si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao 
contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo 
faz com a sua Igreja; e nós somos membros do seu corpo! 
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 
sua mulher, e os dois serão uma só carne.  Este mistério 
é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
Ó Senhor, tuas palavras / são espírito e vida; / as palavras 
que tu dizes / bem que são de eterna vida.

10. EVANGELHO (Jo 6,60-69)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
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3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).

S. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende 
piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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, que unis os corações dos 
vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações 
onde se encontram as verdadeiras alegrias. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. O discipulado é exigente. Faz-se 
necessário fazer uma escolha e manter-
se firme diante das contrariedades, 
confiantes na graça do Senhor,  vivendo 
a vocação batismal.

6. PRIMEIRA LEITURA (Js 24,1-2a.15-17.18b)

Leitura do Livro de Josué.
Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos 
de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os 
magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então 
Josué falou a todo o povo: “Se vos parece mal servir ao 
Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se aos deuses 

a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a 
mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor”.  E o 
povo respondeu, dizendo: “Longe de nós abandonarmos 
o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, 
nosso Deus, ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a 
nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. 
Foi ele quem realizou esses grandes prodígios diante de 
nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por 
onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos 
quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao 
Senhor, porque ele é o nosso Deus”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 33 (34)
Provai e vede quão suave é o Senhor!
• Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, / seu louvor 

estará sempre em minha boca. / Minha alma se gloria 
no Senhor; / que ouçam os humildes e se alegrem!

• O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, / e seu 
ouvido está atento ao seu chamado; / mas ele volta 
a sua face contra os maus, / para da terra apagar sua 
lembrança.

• Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta / e de 
todas as angústias os liberta. / Do coração atribulado 
ele está perto / e conforta os de espírito abatido. 

• Muitos males se abatem sobre os justos, / mas o Senhor 
de todos eles os liberta. / Mesmo os seus ossos ele os 
guarda e os protege, / e nenhum deles haverá de se 
quebrar.

• A malícia do iníquo leva à morte, / e quem odeia o 
justo é castigado. / Mas o Senhor liberta a vida dos 
seus servos, / e castigado não será quem nele espera.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 5,21-32)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: vós, que temeis a Cristo, sede solícitos uns para 
com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus 
maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da 
mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, 
ele, o Salvador do seu Corpo. Mas como a Igreja é solícita 
por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus 
maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo 
amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la 
santa, purificando-a com o banho da água unida à Palavra. 
Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha 
nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. 
Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao 
seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a 
si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao 
contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo 
faz com a sua Igreja; e nós somos membros do seu corpo! 
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 
sua mulher, e os dois serão uma só carne.  Este mistério 
é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
Ó Senhor, tuas palavras / são espírito e vida; / as palavras 
que tu dizes / bem que são de eterna vida.

10. EVANGELHO (Jo 6,60-69)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que 
o escutaram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem 
consegue escutá-la?” Sabendo que seus discípulos 
estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus 
perguntou: “Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho 
do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito 
é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras 
que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns 
que não creem”. Jesus sabia, desde o início, quem eram 
os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E 
acrescentou: “É por isso que vos disse: ninguém pode 
vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai”. 
A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram 
atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 
doze: “Vós também vos quereis ir embora?” Simão Pedro 
respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de 
vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que 
tu és o Santo de Deus”.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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; padeceu 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. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos nossas preces ao Senhor da vida, na 
certeza de que Ele está perto do coração atribulado e aflito.

L. Senhor, dai a todos os batizados a consciência de 
que são chamados por vós para serem discípulos de 
vosso Filho, testemunhando na sociedade os valores do 
Evangelho com firmeza, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, fortalecei todos os leigos que nas comunidades 
respondem ao vosso chamado nos diversos serviços 
e ministérios, para que não desaminem diante das 
dificuldades, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, amparai a vossa Igreja para que, diante das 
exigências do seguimento, seja cada dia mais coerente 
com a vossa vontade, promovendo a justiça, a paz e a 
misericórdia, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, fortificai as famílias, sobretudo os casais 
jovens, para que redescubram a beleza do amor conjugal, 
utilizado inclusive, para exemplificar o amor de Cristo 
pela Igreja, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

(Preces da comunidade)
S. Senhor, nosso Deus, fonte e origem de todo bem, não 
permitais que nos escandalizemos com as palavras de 
vosso Filho e sim que nos motivemos a ser autênticos 
discípulos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. A Eucaristia é o sinal de um 
amor misterioso de Deus pela 
humanidade. Ele se doa como 
alimento de salvação. Bendigamos 
ao Senhor por tão sublime mistério.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, / colocou 
em nosso peito a semente do amor. / E, por isso, aqui 
somos seus convivas / e formamos hóstias vivas, nesta 
casa do Senhor.

Vamos preparar a Ceia, / vamos repartir o pão. / Quero 
ver a mesa cheia / dos sinais da salvação. / Vamos 
preparar a Ceia, / vamos repartir o vinho. / Quero ver a 
casa cheia / de ternura e de carinho.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, / numa Igreja que 

partilha e se oferta em oblação, / para que ofertemos 
pão e vinho, / que dão força no caminho e nos levam 
à doação.

3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor / e, com todo 
sofredor, faz a nova aliança. / Também nós o que temos 
partilhamos; / o que somos ofertamos, pra gerar mais 
esperança.

4. Nosso Deus chama toda a humanidade / a viver em 
liberdade a oferta e a paixão. / Tudo é Dele e nós 
somos seu rebanho; / nele pomos nossos sonhos: toda 
a vida e vocação.

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, pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, 
conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a 
paz e a unidade. P.C.N.S.
T. Amém.

15.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA V                                  
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. 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, para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
S. 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.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus 
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para 
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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.
S. 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. 
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. 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. 
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue 
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. 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.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme 
na Fé, na Caridade, e a Pedro, que é Bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de 
Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes pra 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 pra todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo 
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso.
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. “Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o 
Santo de Deus”. Queremos ficar contigo, Senhor; queremos 
que fiques conosco para sempre! 

17. CANTO DE COMUNHÃO
É comunhão, / é comunhão, / em Jesus Cristo por inteiro 
neste pão. / É comunhão, / é comunhão, / com sua Igreja 
missionária em ação.
1. É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, / que dia a 

dia vem em nossa direção. / Com ele vamos revelar ao 
mundo inteiro / os horizontes da evangelização.

2. É comunhão com o Espírito de amor, / protagonista da 
evangelização. / Ele revela os segredos do Senhor / e guia 
a Igreja nos caminhos da missão.

S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que 
o escutaram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem 
consegue escutá-la?” Sabendo que seus discípulos 
estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus 
perguntou: “Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho 
do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito 
é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras 
que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns 
que não creem”. Jesus sabia, desde o início, quem eram 
os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E 
acrescentou: “É por isso que vos disse: ninguém pode 
vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai”. 
A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram 
atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 
doze: “Vós também vos quereis ir embora?” Simão Pedro 
respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de 
vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que 
tu és o Santo de Deus”.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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; padeceu 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. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos nossas preces ao Senhor da vida, na 
certeza de que Ele está perto do coração atribulado e aflito.

L. Senhor, dai a todos os batizados a consciência de 
que são chamados por vós para serem discípulos de 
vosso Filho, testemunhando na sociedade os valores do 
Evangelho com firmeza, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, fortalecei todos os leigos que nas comunidades 
respondem ao vosso chamado nos diversos serviços 
e ministérios, para que não desaminem diante das 
dificuldades, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, amparai a vossa Igreja para que, diante das 
exigências do seguimento, seja cada dia mais coerente 
com a vossa vontade, promovendo a justiça, a paz e a 
misericórdia, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, fortificai as famílias, sobretudo os casais 
jovens, para que redescubram a beleza do amor conjugal, 
utilizado inclusive, para exemplificar o amor de Cristo 
pela Igreja, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

(Preces da comunidade)
S. Senhor, nosso Deus, fonte e origem de todo bem, não 
permitais que nos escandalizemos com as palavras de 
vosso Filho e sim que nos motivemos a ser autênticos 
discípulos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. A Eucaristia é o sinal de um 
amor misterioso de Deus pela 
humanidade. Ele se doa como 
alimento de salvação. Bendigamos 
ao Senhor por tão sublime mistério.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, / colocou 
em nosso peito a semente do amor. / E, por isso, aqui 
somos seus convivas / e formamos hóstias vivas, nesta 
casa do Senhor.

Vamos preparar a Ceia, / vamos repartir o pão. / Quero 
ver a mesa cheia / dos sinais da salvação. / Vamos 
preparar a Ceia, / vamos repartir o vinho. / Quero ver a 
casa cheia / de ternura e de carinho.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, / numa Igreja que 

partilha e se oferta em oblação, / para que ofertemos 
pão e vinho, / que dão força no caminho e nos levam 
à doação.

3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor / e, com todo 
sofredor, faz a nova aliança. / Também nós o que temos 
partilhamos; / o que somos ofertamos, pra gerar mais 
esperança.

4. Nosso Deus chama toda a humanidade / a viver em 
liberdade a oferta e a paixão. / Tudo é Dele e nós 
somos seu rebanho; / nele pomos nossos sonhos: toda 
a vida e vocação.

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, pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, 
conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a 
paz e a unidade. P.C.N.S.
T. Amém.

15.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA V                                  
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. 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, para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
S. 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.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus 
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para 

3. É comunhão com a Igreja missionária, / que nos acolhe, 
nos convoca, nos envia. / Como Maria, segue sempre 
solidária, / alimentada pela santa Eucaristia.

4. É comunhão com a história do meu povo, / que sofre, chora 
e não cansa de esperar. / Da velha terra vai nascer um 
mundo novo; / nesta esperança vamos juntos comungar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, fazei agir plenamente em 
nós o sacramento do vosso amor, e transformai-nos de tal 
modo pela vossa graça, que em tudo possamos agradar-
vos. P.C.N.S.
T. Amém.   

A. Alimentados pela Palavra de vida eterna 
e pelo amor doado nos sinais do pão e do 
vinho, somos interpelados pelo Senhor a 
dar uma resposta, crendo que Jesus Cristo é 
nosso Mestre e Senhor e partindo em missão 
na sociedade.  
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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.
S. 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. 
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. 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. 
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue 
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. 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.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme 
na Fé, na Caridade, e a Pedro, que é Bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de 
Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes pra 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 pra todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo 
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso.
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. “Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o 
Santo de Deus”. Queremos ficar contigo, Senhor; queremos 
que fiques conosco para sempre! 

17. CANTO DE COMUNHÃO
É comunhão, / é comunhão, / em Jesus Cristo por inteiro 
neste pão. / É comunhão, / é comunhão, / com sua Igreja 
missionária em ação.
1. É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, / que dia a 

dia vem em nossa direção. / Com ele vamos revelar ao 
mundo inteiro / os horizontes da evangelização.

2. É comunhão com o Espírito de amor, / protagonista da 
evangelização. / Ele revela os segredos do Senhor / e guia 
a Igreja nos caminhos da missão.

3. É comunhão com a Igreja missionária, / que nos acolhe, 
nos convoca, nos envia. / Como Maria, segue sempre 
solidária, / alimentada pela santa Eucaristia.

4. É comunhão com a história do meu povo, / que sofre, chora 
e não cansa de esperar. / Da velha terra vai nascer um 
mundo novo; / nesta esperança vamos juntos comungar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, fazei agir plenamente em 
nós o sacramento do vosso amor, e transformai-nos de tal 
modo pela vossa graça, que em tudo possamos agradar-
vos. P.C.N.S.
T. Amém.   

A. Alimentados pela Palavra de vida eterna 
e pelo amor doado nos sinais do pão e do 
vinho, somos interpelados pelo Senhor a 
dar uma resposta, crendo que Jesus Cristo é 
nosso Mestre e Senhor e partindo em missão 
na sociedade.  
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51.
3a feira: 1Ts 2,1-8; Sl 138(139); Mt 23,23-26.
4a feira: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32.
5a feira: 1Ts 3,7-13; Sl 89(90); Mt 24,42-51.
6a feira: 1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt 25,1-13.
Sábado: Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29.
22º DTC: Dt 4,1-2.6-8; Sl 14(15); Tg 1,17-18.21b-22.27; Mc 
7,1-8.14-15.21-23.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO

1. Ao Espírito de amor, / canto agora uma canção, / que 
é tão simples como a flor, / mas brotou do coração.

Vou ser sangue novo, / vou ser comunhão. / Vou chamar 
o povo / e fazer louvação.
2. O Espírito de Deus / me ungiu e me enviou; / renovou 

meu coração, / e profeta agora eu sou.
3. Eu agora sei quem sou, / eu agora sei amar. / Vou levar 

ao mundo inteiro / a lição do teu altar!

Os leigos são cristãos que têm uma missão 
especial na Igreja e na sociedade. Pelo 
batismo, receberam essa vocação, que 
devem viver intensamente a serviço do Reino 
de Deus.
Na Igreja existem as diversas vocações: a 
sacerdotal, a diaconal, a religiosa e a leiga. 
Todas são muito importantes e necessárias, 
pois brotam do Batismo, fonte de todas as 
vocações. 
Antigamente, a missão do leigo era relegada a 
segundo plano, valorizando-se só o sacerdócio 
e a vida religiosa. Mas, depois do Concílio 
Vaticano II, a vocação e missão dos leigos 
foram revalorizadas, conferindo-lhes a mesma 
dignidade dos sacerdotes e religiosos.
Dentro da comunidade eclesial, os leigos são 
chamados a desempenhar diversas tarefas: 
catequista, ministro da Eucaristia, agente 
das diferentes pastorais, serviço aos pobres 
e aos doentes. São chamados também a 
colaborar no governo paroquial e diocesano, 
participando de conselhos pastorais e 
econômicos,
não como simples colaboradores do bispo e 
dos padres, mas como membros ativos da 
comunidade, assumindo ministérios e serviços 
para o engrandecimento da Igreja de Cristo.
Apesar desses serviços que desempenham 
na comunidade eclesial, a missão mais 
importante dos leigos é no mundo. Eles são 

chamados a realizar sua missão dentro das 
realidades nas quais se encontram no dia a dia. 
Na família, no trabalho, na escola, no mundo da 
política e da cultura, nos movimentos populares 
e sindicais, nos meios de comunicação, 
são chamados a testemunharem, pela 
palavra e pela vida, a mensagem de Jesus 
Cristo. Nessas realidades, são chamados a 
desempenharem sua missão, necessária e 
insubstituível.
Por isso, o papel do leigo não é ficar o dia todo 
na igreja, mas ser fermento nesses campos 
de vida e de atuação, ser “sal da terra e luz 
do mundo”. Nesses ambientes devem se 
empenhar na construção efetiva do Reino de 
Deus, “um reino eterno e universal, reino da 
verdade e da vida, reino da santidade e da 
graça, reino da justiça, do amor e da paz”, 
como rezamos no prefácio da missa da festa 
de Cristo Rei. 
O reino de Cristo cresce onde se manifesta a 
atitude de serviço, a doação generosa em prol 
dos irmãos, onde há o respeito pelos outros, 
onde se luta pela justiça e pela libertação. E 
tudo isso acontece de modo especial através 
da atuação dos cristãos leigos.
Quando os leigos assumem de fato sua 
missão específica, podemos sonhar com 
uma nova ordem social. O Concílio Vaticano 
II e os ensinamentos do papa insistem muito 
na necessidade de os leigos participarem 

ativamente na construção de uma nova 
sociedade, aperfeiçoando os bens criados 
e sanando os males. Felizmente, muitos têm 
entendido essa missão e se empenhado em 
bem cumpri-la.
Vemos com muita esperança o crescimento 
hoje da tomada de consciência por parte de 
muitos leigos que compreendem essa índole 
específica de sua missão. Acreditam nela e 
procuram exercê-la de modo digno e eficiente, 
para que se faça cada vez mais concreta a 
promessa de Jesus: “O Reino de Deus está 
presente no meio de vós.”
Na festa de Cristo Rei é importante refletir 
sobre a corresponsabilidade na construção 
do Reino. Os leigos devem assumir seu papel, 
confiantes nas bênçãos divinas. 
Devem participar da vida comunitária, 
buscando nas celebrações, sobretudo na 
Eucaristia, as forças de que necessitam para 
bem desempenhar sua missão na comunidade 
e no mundo. 
Através dos leigos, a Igreja se faz presente nos 
diversos ambientes sociais, impregnando-os 
da mensagem de Jesus Cristo, semeando 
os valores evangélicos da solidariedade e 
da justiça, empenhando-se decisivamente 
na construção da sociedade justa, fraterna e 
solidária, sinal do Reino de Deus.

Dom João Bosco Óliver de Faria
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