
Mês do díziMo

11º doMiNGo do TEMPo CoMUM

A. Caros irmãos e irmãs, hoje o 
Senhor se apresenta a nós como 
o semeador para anunciar seu 
Reino. A semente será lançada e, 
se a acolhermos, ela transformará 
nossos corações e mentes. 
Devemos confiar na ação de 
Deus, que - ainda que essa 
pequena semente mostre sinais 
modestos de crescimento - a 
transformará em árvore frondosa. 
É na confiança e na paciência 
que se esconde o dinamismo 
de Deus, que nos conduz no 
caminho da salvação. Cantemos:

1. CANTo dE ABERTURA
1. Não sei se descobriste a encantadora luz, / no 

olhar da mãe feliz que embala o novo ser. / 
Nos braços leva alguém, / em forma de outro 
eu; / vivendo agora em dois, se sente renascer.

A mãe será capaz de se esquecer, / ou deixar de 
amar algum dos filhos que gerou? / E se existir 
acaso tal mulher, / Deus se lembrará de nós em 
seu amor.
2. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus; 

/ tomou seu povo ao colo; quis nos atrair. / Até 
a ingratidão / inflama seu amor; / um Deus 
apaixonado busca a mim e a ti!

2. sAUdAÇÃo
s. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
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s. O Senhor, que encaminha os nossos corações 
para o amor de Deus e a constância de Cristo, 
esteja convosco.
T. Bendito seja deus, que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATo PENiTENCiAL
s. De coração contrito e humilde, aproximemo-
nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade 
de nós, pecadores. (pausa). 

s. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
s. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

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

s. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
s. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
s. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

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, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo 
e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-
nos sempre o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme vossa vontade, 
seguindo os vossos mandamentos. P.N.S.J.C.
T. Amém.
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A. A Palavra de Deus é semente 
lançada em nossas vidas! Abramos 
nosso coração para recebê-la e 
confiemos em sua eficácia e na 
ação de Deus presente na vida de 
cada um de nós. 

6. PRiMEiRA LEiTURA (Ez 17,22-24)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo tirarei um 
galho da copa do cedro, do mais alto de seus 
ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre 
um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o 
alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará 
frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo 
dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua 
ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores 
do campo saberão que eu sou o Senhor, que 
abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa; faço 
secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o 
Senhor, digo e faço”. Palavra do Senhor
T. Graças a deus.

7. sALMo REsPoNsoRiAL [Sl 91(92)]
Como é bom agradecermos ao senhor. 
•	Como	é	bom	agradecermos	ao	Senhor	/	e	cantar	

salmos de louvor ao Deus Altíssimo! / Anunciar 
pela manhã vossa bondade; / e o vosso amor 
fiel, a noite inteira. 

•	O	justo	crescerá	como	a	palmeira,	/	florirá	igual	ao	
cedro que há no Líbano; / na casa do Senhor estão 
plantados, / nos átrios de meu Deus florescerão. 

•	Mesmo	no	 tempo	da	 velhice	 darão	 frutos,	 /	
cheios de seiva e de folhas verdejantes; / e 
dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus, / meu 
Rochedo; não existe nele mal!”

8. sEGUNdA LEiTURA (2Cor 5,6-10) 
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e 
bem lembrados de que, enquanto moramos no 
corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois 
caminhamos na fé e não na visão clara. Mas 
estamos cheios de confiança e preferimos deixar 
a moradia do nosso corpo, para ir morar junto do 
Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser 
agradáveis a ele, quer estejamos no corpo, quer 
tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós 
temos de comparecer às claras perante o tribunal de 
Cristo, para cada um receber a devida recompensa 
– prêmio ou castigo – do que tiver feito ao longo de 
sua vida corporal. Palavra do Senhor. 
T. Graças a deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao EVANGELHo
Solo: Aleluia, aleluia, aleluia!
Todos: Aleluia, aleluia, aleluia!
Solo: Aleluia, aleluia, aleluia!
Todos: Aleluia, aleluia, aleluia!
Semente é de Deus a Palavra, / o Cristo é o 
semeador; / todo aquele que o encontra, / vida 
eterna encontrou.

10. EVANGELHo (Mc 4,16-34)
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.
s. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: “O Reino de 
Deus é como quando alguém espalha a semente na 
terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente 
vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como 
isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto: 
primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga 
e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando 
as espigas estão maduras, o homem mete logo a 
foice, porque o tempo da colheita chegou”. E Jesus 
continuou: “Com que mais poderemos comparar 
o Reino de Deus? Que parábola usaremos para 
apresentá-lo? O Reino de Deus é como o grão de 
mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de 
todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce 
e se torna maior que todas as hortaliças e estende 
ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem 
abrigar-se à sua sombra”. Jesus anunciava a Palavra 
usando muitas parábolas como estas, conforme 
eles podiam compreender. E só lhes falava por meio 
de parábolas, mas, quando estava sozinho com os 
discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. PRoFissÃo dE FÉ 

12. PRECEs dos iRMÃos
s. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os 
mistérios da nossa Redenção, roguemos a Deus 
todo-poderoso que o mundo inteiro seja lavado 
na fonte de toda a bênção e toda a vida.

L. Senhor, auxiliai vossa Igreja a caminhar sob a 
luz da fé, assumindo suas responsabilidades de 
discípulos comprometidos com Cristo no anúncio 
do Evangelho. Nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, senhor.
L. Senhor, dai-nos um coração humilde para que, mesmo 
nas pequenas coisas, vejamos vossa ação grandiosa e 
constante em nossas vidas. Nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, senhor.
L. Senhor, guiai nossas comunidades no caminho da 
esperança e da confiança, respeitando o desenvolvimento 
e o crescimento de cada irmão na caminhada de fé rumo 
ao vosso Reino. Nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, senhor.
L. Senhor, que as famílias cristãs sejam construtoras 
do vosso Reino. Nós vos pedimos com esta oração:
T. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o 
esplendor do verdadeiro amor; confiantes, a vós 
nos consagramos.
sagrada Família de Nazaré, tornai também as 
nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos 
de oração, autênticas escolas do Evangelho e 
pequenas igrejas domésticas.
sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja 
nas famílias episódios de violência, de fechamento 
e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado 
seja rapidamente consolado e curado.
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T. santo, santo, santo...
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:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
s. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o 
cálice com vinho, deu graças novamente e 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 REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
s. Eis o mistério da fé!
T. salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição.
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!

sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos 
tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável 
da família, da sua beleza no projeto de deus. Jesus, 
Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.

(preces da comunidade)
s. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso 
povo, para que sem demora alcancemos de vossa 
bondade o que, por vossa inspiração, pedimos 
cheios de fé. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Juntamente com pão e 
vinho, ofertemos a Deus nosso 
compromisso de continuarmos a 
missão de Jesus, lançando a semente 
do Reino e vivendo seus valores. 

13. APREsENTAÇÃo dos doNs
1. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir: / 

um sonho tão normal. / Dissipei meus bens, o 
coração também; no fim, / meu mundo era irreal.

Confiei no teu amor e voltei. / Sim, aqui é meu 
lugar. / Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou / este 
pranto em minhas mãos.
2. Mil amigos conheci, disseram adeus. / Caiu a 

solidão em mim. / Um patrão cruel levou-me 
a refletir: / meu pai não trata um servo assim.

3. Nem deixaste-me falar da ingratidão, / morreu 
no abraço o mal que eu fiz. / Festa, roupa nova, 
o anel, sandália aos pés, / voltei à vida, sou feliz.

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 pão e o vinho alimentais 
a vida dos seres humanos e os renovais pelo 
sacramento, fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. oRAÇÃo EUCARísTiCA iV
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:

LITURGIA EUCARÍSTICA



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!
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. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor, 
por toda a minha vida.

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. oRAÇÃo dEPois dA CoMUNHÃo
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, esta comunhão na 
Eucaristia prefigura a união dos fieis em vosso 
amor; fazei que realize também a comunhão na 
vossa Igreja. P.C.N.S.
T. Amém.

A. O reinado de Deus acontece por força própria, 
pois é a graça divina que atua em nós, que somos 
chamados a colaborar livremente. Partamos em 
missão, desejosos de fazer com que as realidades 
do Reino de Deus cresçam entre nós. 

19. BêNÇÃo E dEsPEdidA

20. CANTo FiNAL [por ocasião do Ano da Família]
1. Minha prece de pai é que meus filhos sejam 

felizes; / minha prece de mãe é que meus 
filhos vivam em paz, / que eles achem os seus 
caminhos, / amem e sejam amados, / vivam 
iluminados! / Nossa prece de filhos é prece de 
quem agradece, / nossa prece é de filhos que 
sentem orgulho dos pais; / que eles trilhem os 
teus caminhos, / louvem e sejam louvados, / 
sejam recompensados! 

Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas! 
/ Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias! 
2. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus 

familiares. / Minha prece, ó Senhor, é por 
quem tem um pouco de nós; / que eles achem 
os seus caminhos, / amem e sejam amados, / 
vivam iluminados! / Nossa prece, ó Senhor, é 
também pelos nossos vizinhos, / por quem vive 
e trabalha e caminha conosco, Senhor. / Que 
eles achem os seus caminhos, / amem e sejam 
amados, / vivam iluminados!
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