
RITOS INICIAIS

ANO VOCACIONAL DIOCESANO

33O DOMINGO DO TEMPO COMUM

 

A. Caros irmãos e irmãs, reunidos 
como Igreja, somos chamados 
pelo Senhor a trabalhar na 
construção do Reino. Os 
talentos que recebemos devem 
ser colocados a serviço da 
vida, exercidos na caridade 
e multipl icados no amor 
fraterno. De nós se exige o 
esforço e a criatividade para 
anunciar a Palavra de Deus, 
abrindo mão do comodismo 
e do pessimismo. Iniciemos 
cantando:

1. CANTO DE ABERTURA 
Vinde, aprendei um caminho que é novo. / É 
a casa do Pai à vossa espera: / Olhar e gestos 
diferentes / à luz do perdão que o mal supera. 
1. Trazei as redes do vosso trabalho. / Trazei a 

luta e o suor que dão sustento. / Trazei também 
vossa voz e todo anseio, / não quero ver-vos 
dispersos, ao relento. 

2. E quem, vivendo em espírito pobre, / escolhe 
a paz e tem sede de justiça, / jamais se entrega 
e por isso é perseguido, / que não o vençam 
cansaço nem cobiça. 

3. Não vim trazer o caminho mais fácil, / vim 
recompor, renovar por dentro e fora. / E quem 
quiser mundo novo como eu quero, / venha 
comigo plantá-lo desde agora.
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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).

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Piedade, piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que vistes chamar os pecadores 

humilhados.
Piedade, piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus 

Pai, que nos perdoa.
Piedade, piedade, 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 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. Para fazer o labor de nossas 
mãos dar frutos, é necessário 
abandonar-se em Deus e 
permitir que ele realize em nós 
a sua obra. A Palavra de Deus 
nos ensina esse caminho de 
confiança e entrega. Ouçamos 
atentamente a Palavra de vida 
que guia os nossos passos.

6. PRIMEIRA LEITURA (Pr 31,10-13.19-20.30-31)
Leitura do Livro dos Provérbios.
Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale 
muito mais do que as joias. Seu marido confia 
nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela 
lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias 
de sua vida. Procura lã e linho, e com habilidade 
trabalham as suas mãos. Estende a mão para a 
roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos 
ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. 
O encanto é enganador e a beleza é passageira; 
a mulher que teme o Senhor, essa sim, merece 
louvor. Proclamem o êxito de suas mãos, e na 
praça louvem-na as suas obras! Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 127(128)]
Felizes os que temem o Senhor e trilham seus 
caminhos!
•	 Feliz	és	tu	se	temes	o	Senhor	/	e	trilhas	seus	

caminhos! / Do trabalho de tuas mãos hás de 
viver, / serás feliz, tudo irá bem! 

•	A	 tua	 esposa	 é	 uma	 videira	 bem	 fecunda	 /	
no coração da tua casa; / os teus filhos são 
rebentos de oliveira / ao redor de tua mesa.

•	 Será	assim	abençoado	todo	homem	/	que	teme	o	
Senhor. / O Senhor te abençoe de Sião, / cada dia 
de tua vida; / para que vejas prosperar Jerusalém.

8. SEGUNDA LEITURA (1Ts 5,1-6)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Tessalonicenses.
Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por 
que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente 
que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. 
Quando as pessoas disserem: 'Paz e segurança!', 
então de repente sobrevirá a destruição, como 
as dores de parto sobre a mulher grávida. E não 
poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estais 
nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda 
como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e 
filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. 
Portanto, não durmamos, como os outros, mas 
sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o 
Senhor; quem em mim permanecer, esse dá 
muito fruto.

10. EVANGELHO (Mt 25,14-30)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus. 
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola 
a seus discípulos: “Um homem ia viajar para o 
estrangeiro.
Chamou seus empregados e lhes entregou seus 
bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e 
ao terceiro, um; a cada qual de acordo com a sua 
capacidade. Em seguida viajou. O empregado que 
havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou 
com eles, e lucrou outros cinco. Do mesmo 
modo, o que havia recebido dois lucrou outros 
dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, 
cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro 
do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão 
voltou e foi acertar contas com os empregados. 
O empregado que havia recebido cinco talentos 
entregou-lhe mais cinco, dizendo: ‘Senhor, tu me 
entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco 
que lucrei’. O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo 
bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão 
pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar 
da minha alegria!’ Chegou também o que havia 
recebido dois talentos, e disse: ‘Senhor, tu me 
entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que 
lucrei’. O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom 
e fiel! Como foste fiel na administração de tão 
pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar 
da minha alegria!’ Por fim, chegou aquele que 
havia recebido um talento e disse: ‘Senhor, sei 
que és um homem severo, pois colhes onde não 
plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso 
fiquei com medo e escondi o teu talento no chão.
Aqui tens o que te pertence’. O patrão lhe 
respondeu: ‘Servo mau e preguiçoso! Tu sabias que 
eu colho onde não plantei e que ceifo onde não 
semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro 
no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com 
juros o que me pertence’. Em seguida, o patrão 
ordenou: ‘Tirai dele o talento e dai-o àquele que 
tem dez! Porque a todo aquele que tem será dado 
mais, e terá em abundância, mas daquele que não 
tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este 
servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá 
choro e ranger de dentes!’”
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
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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 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, Senhor...
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 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, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente o 
deu 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 A 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!

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DOS IRMÃOS
(sugestão: como a assembleia não possui o folheto em 
mãos, o presidente ou o leitor introduz o povo na resposta)
S. Irmãos e irmãs, nesta oração que agora 
iniciamos, ninguém rogue apenas por si, mas 
roguemos todos a Deus por todo o povo.

L. Senhor, vós que nos tornastes felizes por trilhar 
os vossos caminhos, dai ânimo e coragem a todos  
os que dedicam a sua vida à multiplicação de 
seus dons em prol do Reino. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, vós que derramastes a bênção sobre 
todo homem, abençoai os trabalhadores e 
desempregados, para que, com o auxílio de vossa 
graça, possam buscar dignamente o seu sustento 
e de suas famílias. Nós vos pedimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, vós que amais o direito e a justiça, 
olhai pelos municípios que hoje escolhem os 
seus prefeitos e vereadores. Que os eleitos sejam 
testemunhas da verdade, da liberdade, da justiça 
e da paz e trabalhem em vista de um mundo mais 
humano e fraterno. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.

(Preces da comunidade)
S. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com 
bondade as nossas súplicas. P.C.N.S. 
T. Amém.

A.  Apresentamos à mesa 
do Senhor o pão e o vinho, 
frutos de nosso trabalho, que, 
multiplicados pela ação de sua 
graça, se tornarão o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo,  Aliança de Salvação.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS 
1. Enfrentei o dia inteiro / trabalhando a plantação, / 

semeando e cultivando: / meu suor merece o pão.
Terra boa, chuva e sol; / cresce a uva, cresce o trigo; / 
no suor do pão e vinho, / meu Senhor, eu te bendigo! 
2. O trabalho é cansativo, / tem lugar pra muita 

gente; / meio-dia, às três, às cinco / chegam 
outros, de repente. 

3. Fim do dia, o pagamento: / recebendo o 
combinado / vão os últimos, primeiro; / eu serei 
recompensado. 

4. Mas recebo igual a todos / e reclamo: “Não 
é justo”. / “Se eu te dei trabalho e pão”. / Me 
responde: qual é o teu custo?

LITURGIA EUCARÍSTICA



S. 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.
T. O Espírito nos uma 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. Daí ao santo padre, o papa Francisco, ser bem 
firme na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo 
desta Igreja, muita luz para 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, 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 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.
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 força 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. Para mim só há um bem: é estar com Deus, é 
colocar o meu refúgio no Senhor.

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. Vem comigo à minha mesa, / vem nutrir toda 

esperança, / dar as mãos e descobrir / que o 
meu Pai tudo anima e não se cansa! 

Sim, eu vou, Senhor da vida, / vou juntar-me 
aos meus irmãos! / Vai florir um mundo novo, / 
semeado por tuas mãos. 
2. Vem comigo à minha mesa, / vem provar toda 

alegria / de manter a vigilância: / há surpresa 
que a vida nos cria! 

3. Vem comigo à minha mesa / sustentar a 
persistência, / pois não basta dizer sim / e 
depois não tirar consequência!

4. Vem comigo à minha mesa, / vem aprender 
a ser pequeno, / que o meu reino é de quem 
serve; / mãos à obra! Que fértil terreno! 

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.
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19. AVISOS

20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL
A. Jesus chamou aqueles que se dedicaram 
verdadeiramente à multiplicação dos seus 
talentos, servos bons e fiéis, e esses foram 
convidados a participar na sua alegria. Como 
a eles, o Senhor também  nos chama. Nessa 
grande messe, carente de trabalhadores, 
peçamos ao Senhor que chame aqueles que 
ele deseja, fortaleça os convocados e dê ânimo 
para que sejam perseverantes. Acompanhemos 
a oração pelas vocações. 
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os 
apóstolos a vos seguirem, / continuai a passar 
pelos nossos caminhos, / pelas nossas famílias, 
/ pelas nossas escolas, / e continuai a repetir 
o convite / a muitos dos nossos jovens. / Dai 
coragem às pessoas convidadas. / Dai força para 
que vos sejam fiéis / na missão de apóstolos 
leigos, / sacerdotes, / diáconos, / religiosos e 
religiosas, / para o bem do Povo de Deus / e de 
toda a humanidade. Amém!

[Oração de São Paulo VI]

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

22. CANTO (Oração Vocacional)
1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que 

o teu chamado possamos ouvir. / Que o teu 
Espírito Santo nos faça / bons operários, fiéis 
em te servir.

Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos 
sábios ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a 
messe é tão grande! / Grande e madura, precisa 
assim de nós!
2. Que o teu rebanho, Senhor, não pereça, / 

mas tenha sempre um atento pastor, / que, 
encorajado nos prados do mundo, / conduza 
todos ao infinito amor.

3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que foste 
serva fiel até o fim. / És Mãe da Igreja, rebanho 
tão grande! / Que a teu exemplo, possamos 
dizer sim!
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