
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. O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, 
atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores 
e perdoemo- nos mutuamente do fundo do coração (pausa).

S. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, 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) Senhor nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só 
teremos felicidade completa servindo a vós, o criador de 
todas as coisas. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A grande esperança da humanidade é 
Jesus Cristo, o Senhor que governa com 
sabedoria. Por esta razão o pessimismo 
não faz parte do cristianismo, pois 
cremos em sua palavra e no reino que 
já é dado e que alcançará sua plenitude. 

RITOS INICIAIS

33º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Vós me ensinais vosso                   
caminho para a vida.”

A. Queridos irmãos e irmãs, nesta 
liturgia somos chamados a crer na firme 
esperança de que a vida humana e toda 
a criação caminham para Deus e nele 
alcançam sua plenitude. Temos a certeza 
dada por Deus de que o mundo antigo 
- do pecado e do mal - não triunfará. 
Ele anima a comunidade a enfrentar as 
perseguições e a seguir, perseverante, o 
Cristo. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. No meu coração sinto o chamado, / fico inquieto: 
preciso responder. / Então pergunto: “Mestre, onde 
moras?” / E me respondes que preciso caminhar, / 
seguindo teus passos, fazendo a história, / construindo 
o novo no meio do povo. (bis)

Mestre, onde moras? / Mestre, onde estás? / No meio 
do povo. / Vem e verás. (bis)
2. Te vejo em cada rosto das pessoas, / tua imagem me 

anima e faz viver. / No coração amigo que se doa, / no 
sonho de o teu Reino acontecer. / Teu Reino é justiça, 
é paz, é missão. / É a Boa Nova da libertação! (bis)

3. Tua Palavra abre novos horizontes. / É convite de 
serviço aos irmãos. / Me consagra, me envia a assumir 
/ teu projeto nesta vida, neste chão. / Meu sim é 
resposta, é meu jeito de amar, / estar com teu povo, 
contigo morar. (bis)
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6. PRIMEIRA LEITURA (Dn 12,1-3)

Leitura da Profecia de Daniel. 
“Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, 
defensor dos filhos de teu povo; e será um tempo de 
angústia, como nunca houve até então, desde que 
começaram a existir nações. Mas, nesse tempo, teu povo 
será salvo, todos os que se acharem inscritos no Livro. 
Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns 
para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os 
que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento; e 
os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da 
virtude brilharão como as estrelas, por toda a eternidade”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 15 (16)
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
• Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, / meu 

destino está seguro em vossas mãos! / Tenho sempre 
o Senhor ante meus olhos, / pois, se o tenho a meu 
lado, não vacilo.

• Eis porque meu coração está em festa, / minha alma 
rejubila de alegria, / e até meu corpo no repouso está 
tranquilo; / pois não haveis de me deixar entregue à 
morte, / nem vosso amigo conhecer a corrupção.

• Vós me ensinais vosso caminho para a vida; / junto a 
vós, felicidade sem limites, / delícia eterna e alegria 
ao vosso lado!

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 10,11-14.18)

Leitura da Carta aos Hebreus.
Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar 
o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, 
incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, 
depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, 
sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta 
mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos 
debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, 
levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, 
onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Felizes os pobres em espírito, / porque deles é o Reino 
dos Céus.

10. EVANGELHO (Mc 13,24-32)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: “Naqueles 
dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, 
e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair 
do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o 
Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e 
glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e 
reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra 
da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando 
seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, 
sabeis que o verão está perto. Assim também, quando 
virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho 
do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, 

esta geração não passará até que tudo isso aconteça. 
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não 
passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem 
os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai”.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
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. Peçamos ao Senhor que nos dê força para vivermos 
de tal modo, neste mundo, que um dia O encontremos 
no seu reino, dizendo, com alegria:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
L. Senhor, amparai a vossa Igreja para que continue 
sendo solidária com os sofrimentos da humanidade e 
seja sempre sinal de esperança para os que sofrem e são 
perseguidos, nós vos pedimos:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
L. Senhor, abençoai aqueles que perseguem os cristãos 
e todos as pessoas de boa vontade por seus valores; 
fazei com que eles se abram para o bem e a paz, nós 
vos pedimos:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
L. Senhor, guiai as autoridades civis e toda a nação 
brasileira. Que o bem comum, o respeito à liberdade 
religiosa e à justiça sejam valores que permeiem a 
República brasileira e que a “cultura” da morte e a 
supressão da voz da Igreja não encontrem espaço em 
nosso país, nós vos pedimos:
T. Senhor, venha a nós o vosso Reino.

(Preces da comunidade)
S. Senhor, nosso Deus, que sois o único a saber o dia e 
a hora em que vai chegar o vosso Reino, ajudai-nos a 
construir convosco, desde agora, os novos céus e a nova 
terra que esperamos. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Na oferenda de si, Cristo Jesus, 
Sacerdote por excelência, reconcilia 
a humanidade e a conduz à felici-
dade plena. Em gratidão ofertemos 
nossa vida para comunicar a todos 
a Salvação que vem de Deus.

LITURGIA EUCARÍSTICA



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. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção. 
S. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, 
santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso papa Francisco e 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só corpo!
S. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, 
saibam reconhecer os sinais dos tempos e se empenhem, 
de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar 
juntos no caminho do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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
S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu 
divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, / santificado seja o vosso 
nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a vossa 
vontade, / assim na terra como no céu; / o pão nosso de 
cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas ofensas, / 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; / e 
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Os dons que trago aqui / são o que fiz, o que vivi. / O pão 
que ofertarei, / pouco depois comungarei. / Assim tudo o 
que é meu / sinto também que é de Deus.

Esforço, trabalhos e sonhos, / o amor concreto e feliz deste 
dia, / por Cristo, com Cristo e em Cristo, / tudo ofertamos 
ao Pai na alegria.
2. Jesus nos quis chamar, / para o seguir e ajudar. / E aqui nos 

vai dizer / como servir e oferecer. / Deus pôs nas minhas 
mãos, / para eu repartir com meus irmãos.

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. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada 
sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a 
recompensa de uma eternidade feliz. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C  

Jesus, caminho para o Pai.

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, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. 
Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça 
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes 
o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o 
caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis 
em uma só família os homens e as mulheres, criados para 
a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua 
cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, 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. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre 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.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. 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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:



T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. 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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.
T. 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.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Para mim só há um bem: estar com Deus, colocar o meu 
refúgio no Senhor. Comunguemos com o Deus da Vida.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Tua mesa, Senhor, tem lugares sobrando, / porque muitos 
irmãos não puderam chegar. / É preciso mais gente que 
vá proclamando / que só tu és o pão que nos pode salvar.

Quem está nesta mesa, / quem já tem seu lugar, / 
compreenda a grandeza / de o teu Reino anunciar.
2. Multiplicas o pão que sustenta e sacia, / para ser 

alimento de libertação. / É preciso mais gente que sinta 
a alegria / de fazer a partilha com os outros irmãos.

3. Tu vieste salvar o que estava perdido / e por esta missão 
deste a vida na cruz. / É preciso mais gente que viva o 
sentido / do projeto cristão de no mundo ser luz.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Tendo recebido em comunhão o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta 
Eucaristia que ele mandou celebrar em sua memória fazer-
nos crescer em caridade. P.C.N.S.
T. Amém.   

A.  A palavra de esperança deve ser acolhida 
com confiança, sobretudo porque, na missão 
cotidiana, as dificuldades e perseguições 
podem fazer desanimar aqueles que querem 
viver o compromisso cristão. A transitoriedade 
deste tempo não pode gerar desprezo pelo 
mundo, pois é realidade criada, santificada 
e dinamizada por Deus. Ele é lugar de 
viver antecipadamente a felicidade que no 
futuro será plena. Reanimados, partamos 
em missão!  

RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2a feira: 1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118( 119); Lc 
18,35-43.
3a feira: 2Mac 6,18-31; Sl 3; Lc 19,1-10.
4a feira: 2Mac 7,1.20; Sl 16(17); Lc 19,11-28.
5a feira: 1Mac 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19, 41-44.
6a feira: 1Mac 4,36-37.52-59; Cânt. 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48.
Sábado: Zc 2,14-17; Cânt. Lc 1,46-55; Mt 12,46-50.
Cristo Rei: Dn 7,13-14; Sl 92; Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37.
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19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, I - Nm 6,24-26)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém!
S. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém!
S. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em Paz, e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CANTO

1. Eu vos envio, servidores do Reino; / onde estiverdes, eu 
convosco estarei. / Eu vos envio, despojados de tudo; / 
só levareis a bagagem do amor.

Ide pelo mundo. / Ide pelo mundo e anunciai, / e anunciai 
o Evangelho a toda criatura.

2. Eu vos envio, promotores da paz; / ministros sois da 
reconciliação. / Eu vos envio, mensageiros alegres; / 
quem encontrardes tratareis com amor.

3. Eu vos envio, testemunhas da vida, / clamor supremo, 
vocação universal. / Eu dou a todos vida plena e fecunda, 
/ sinais de morte combatei, é o mal.

Ei vocês: jovens, moças e rapazes, já têm certeza sobre a 
vocação que o Senhor reservou para vocês? Caso haja alguma 
dúvida em relação à sua vida vocacional, venha conversar 
com os membros da Pastoral Vocacional. 

PROCURE O SAV-PV
Serviço de AnimaçãoVocacional  

e Pastoral Vocacional de nossa Diocese.
Mais informações:

Telefone: 4474-1950

CHAMADO VOCACIONAL
Você já pensou na sua VOCAÇÃO?

“Avance para águas mais profundas”! (Lc 5,4)


