
3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e 
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai. (pausa)

S. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para 
perdoar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, 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) Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a 
nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em 
nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A Palavra é ferramenta de união 
do povo. Hoje veremos a alegria que 
devemos ter durante o dia do Senhor. 
Jesus se coloca sempre em favor dos 
pobres e marginalizados, com infinita 
misericórdia. Essa Palavra deve se cumprir 
também hoje em nossa vida, pois somos 
membros do mesmo Corpo. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)
Leitura do Livro de Neemias.
Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a Lei 
diante da assembleia de homens, de mulheres e de 
todos os que eram capazes de compreender. Era o 
primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica 

RITOS INICIAIS

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Este é um dia consagrado ao Senhor.”

A. Reunidos no dia do Senhor, celebramos 
o mistério de Jesus, que se manifestou 
pelo amor e misericórdia. Ele, que trouxe 
nova alegria às bodas de Caná, anuncia a 
libertação e a salvação a todos. Eucaristia 
é celebração de irmãos, membros do 
corpo de Cristo. Com alegria, iniciemos 
nossa celebração cantando:

1. CANTO DE ABERTURA

1. Sabe quanto custa um filho seu partir, / certo que uma 
herança poupará suor? / O silêncio diz que vai se ferir. 
/ Ao cair em si, nada ao seu redor.

Vamos preparar tudo sem igual: / tragam do rebanho o 
que melhor cresceu; / roupas e um anel, nem perguntem 
qual, / que hoje este meu filho renasceu!
2. Sabe quanto custa ter um filho seu / longe, sem notícias, 

descuidado assim? / A esperança diz que não se 
perdeu: / logo voltará, tenho bem pra mim!

3. Sabe quanto custa ter um filho ao léu, / fome, 
desconsolo, triste, sem ninguém? / Coração me diz: 
vai sentir-se um réu, / mas se levantar saberá também!

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.
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defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, 
desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos 
homens, das mulheres e de todos os que eram capazes 
de compreender. E todo o povo escutava com atenção 
a leitura do livro da Lei. Esdras, o escriba, estava de pé 
sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. 
Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de 
todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. 
Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo 
respondeu, levantando as mãos: “Amém! Amém!” Depois 
inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o 
rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da 
Lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se 
pudesse compreender a leitura. O governador Neemias 
e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam 
o povo, disseram a todos: “Este é um dia consagrado ao 
Senhor, vosso Deus! Não fiqueis tristes nem choreis”, 
pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei. 
E Neemias disse-lhes: “Ide para vossas casas e comei 
carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles 
que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso 
Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor 
será a vossa força”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL /  SI 18 (19)
Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!
• A lei do Senhor Deus é perfeita, / conforto para a 

alma! / O testemunho do Senhor é fiel, / sabedoria 
dos humildes.

• Os preceitos do Senhor são preciosos, / alegria ao coração. 
/ O mandamento do Senhor é brilhante, / para os olhos é 
uma luz.

• É puro o temor do Senhor, / imutável para sempre./ Os 
julgamentos do Senhor são corretos / e justos igualmente.

• Que vos agrade o cantar dos meus lábios / e a voz da 
minha alma; / que ele chegue até vós, ó Senhor, / meu 
Rochedo e Redentor!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 12,12-30)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos 
membros, e como todos os membros do corpo, embora 
sejam muitos, formam um só corpo, assim também 
acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou 
gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único 
Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós 
bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não 
é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. 
Se o pé disser: “Eu não sou mão, portanto não pertenço 
ao corpo”, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se 
o ouvido disser: “Eu não sou olho, portanto não pertenço 
ao corpo”, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o 
corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo 
todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus 
dispôs os membros e cada um deles no corpo, como quis. 
Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? 
Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho 
não pode, pois, dizer à mão: “Não preciso de ti”. Nem a 
cabeça pode dizer aos pés: “Não preciso de vós”. Antes 
pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser 
mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. 
Também os membros que consideramos menos honrosos, 
a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos 
por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. 
Os que nós consideramos decentes não precisam de 

cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, 
deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como 
menos honroso, para que não haja divisão no corpo e, 
assim, os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se 
um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; se 
é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, 
todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, 
sois membros desse corpo. E, na Igreja, Deus colocou, 
em primeiro lugar, os apóstolos; em segundo lugar, os 
profetas; em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão 
de ensinar; depois, outras pessoas com dons diversos, a 
saber: dom de milagres, dom de curas, dom para obras de 
misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. 
Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos 
ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das 
curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam?
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
Foi o Senhor quem mandou boas notícias anunciar; / ao 
pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar!

10. EVANGELHO (Lc 1,1-4;4,14-21)

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.
Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos 
acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos 
foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, 
foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim 
sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que 
aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever 
de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste 
modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que 
recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, 
com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda 
a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos 
o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha 
criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no 
sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o 
livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a 
passagem em que está escrito: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para 
anunciar a boa nova aos pobres; enviou-me para proclamar 
a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; 
para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da 
graça do Senhor”. Depois fechou o livro, entregou-o ao 
ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga 
tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: 
“Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes 
de ouvir”.
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.



misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e 
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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!
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 fim 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!
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. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé 
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco, 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações 
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja 
seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Ao Deus de misericórdia, apresentemos nossa oração 
confiante e nosso desejo de colocarmos em prática sua 
Palavra:

L. Senhor, que a vossa Palavra seja o instrumento para 
nossa união e nossa prática; que a alegria deste dia, que 
é vosso, se estenda a todos os outros, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que nunca nos esqueçamos de que vossa 
Palavra deve transformar nossas vidas; inspirai-nos ações 
em favor dos pobres, sobretudo no dom da partilha e da 
misericórdia, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que as pastorais e movimentos de nossa 
comunidade deem testemunho de vossa comunhão 
trinitária; que enxerguemos a importância de todas as 
pessoas, membros do mesmo corpo, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Ó Pai, vossas palavras são espírito e vida. Ouvi nossas 
preces e nosso desejo de fazermos com que a libertação, 
o amor e a misericórdia se cumpram em nosso meio. 
P.C.N.S. 
T. Amém.

A. “Comei carnes gordas...e reparti 
com aqueles que nada prepararam”. 
A mesa da Eucaristia prevê a partilha 
dos bens. Ninguém deve passar 
necessidade. Partilhemos agora 
nossos dons e nossa vida, cantando:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Tanto que esperou pudesse um dia / chegar bem perto 
dizendo tudo! / Se não conseguiu como queria, / o seu 
silêncio não ficou mudo.

Ela muito amou, tem a minha paz. / Vai seguir caminho 
sem temor. / Sabe quem eu sou e será capaz / de espalhar 
na terra o meu amor!
2. Ela ultrapassou toda a medida, / não lhe bastando 

meros preceitos. / Lágrimas, perfume – que acolhida! 
/ Nem se importando com preconceito.

3. Se ninguém ousou dizer bem claro / o que pensava 
daquele gesto, / Ele revelou como era raro / esse 
carinho tão manifesto.

4. Ele é sempre mais que um convidado: / se põe à mesa 
nutrindo a vida, / olha os corações e põe de lado / toda 
aparência, cura a ferida.

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, acolhei com bondade as oferendas que vos 
apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a 
salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D                                 
Jesus que passa fazendo o bem 

S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
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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 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
A. Comungando o Corpo e Sangue de Cristo, o Espírito nos 
una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor! 

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. O meu Reino tem muito a dizer: / não se faz como 
quem procurou / aumentar os celeiros bem mais 
e sorriu. / Insensato, que valem 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 convides amigos, irmãos e outros mais. / 
Sai à rua à 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 sem 
cuidar. / Mas se mostra em quem não se contém, / se 
aproxima e procura o melhor / pro 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.

5. O meu Reino é um apelo que vem / transformar as 
razões de viver, / que te faz desatar tantos nós que 
ainda tens. / Dizer sim é saberes repor / tudo quanto 
prejuízo causou, / dar as mãos, repartir, acolher, servir.

18. CANTO DE COMUNHÃO II
O Espírito do Senhor repousa sobre mim. / O Espírito 
do Senhor me escolheu, me enviou.
1.Para dilatar o seu Reino entre as nações, / para anunciar 

a Boa-Nova a seus pobres, / para proclamar a alegria 
e a paz: / exulto de alegria em Deus, meu Salvador.

2.Para dilatar o seu Reino entre as nações, / consolar os 
corações esmagados pela dor; / para proclamar sua 
graça e salvação / e acolher quem sofre e chora sem 
apoio, sem consolo.

RITOS FINAIS

3.Para dilatar o seu Reino entre as nações, / para anunciar 
libertação e salvação; / para anunciar seu amor e seu 
perdão, / e para celebrar sua glória entre os povos.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, Deus todo-poderoso, 
que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre 
nos gloriemos dos vossos dons. P.C.N.S.
T. Amém.   

A. De que modo a Escritura se cumpre hoje 
em nossa vida? A liturgia de hoje nos dá 
claramente o programa, que é a prática de 
Jesus: repartir o que temos com alegria, olhar 
com misericórdia os pobres e marginalizados 
e nos reconhecermos como membros ativos 
de nossa comunidade. Lembre-se: o projeto 
de Jesus é também o nosso!

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA - (TC,VI)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz 
os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos.
T. Amém!
S. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os 
vossos corações em seu amor.
T. Amém!
S. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais 
viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CANTO

1. O amor de Deus se mostra em pleno sol, / flore o 
jardim, dá vida ao beija-flor, / brinca no mar e as 
nuvens põe no céu / pra me dizer:  / “grande é teu 
valor!” (bis)

2. O amor de Deus vem antes e depois / e vai além dos 
sonhos que aprendi, / não se desfaz nem mesmo ao 
dizer não, / é a luz que diz: / “filho, é por aqui!” (bis)

3. O amor de Deus renova os corações, / fala de paz, 
reparte sempre o pão, / fere o temor, enfrenta os 
desafios, / me faz dizer: / “tudo bem, irmão!” (bis)

4. O amor de Deus compõe e recompõe, / estende a 
mão, jamais exclui alguém, / frente ao rancor se firma 
no perdão, / fazendo ver: / “eu te quero bem!” (bis)

LEITURAS DA SEMANA

2a feira: At 22,3-16; Sl 116; Mc 16,15-18.
3a feira: 2Tm 1,1-8; Sl 95(96); Mc 4,21-25.
4a feira: 2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-20.
5a feira: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132); Mc 4,21-25.
6a feira: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50(51); Mc 4,26-34.
Sábado: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41.
4º DTC: Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71); 1Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-
30.
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