
Mês do díziMo

13º doMiNGo do TEMPo CoMUM

A. Caríssimos irmãos e irmãs, 
reunidos em assembleia para 
a celebração do mistério 
pascal, somos convidados, 
com ardor de esperança, a 
acolher o imperativo de Jesus: 
“Não tenhas medo. Basta ter 
fé!”. Animados pela força da 
ressurreição, que venceu a 
morte, estejamos dispostos a 
ouvir o chamado do Senhor, 
a fim de assumir as ações do 
Reino em favor daqueles que 
necessitam de amparo para a 
vida plena. 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 esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

3. ATo PENiTENCiAL
s. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para sermos menos 
indignos de nos aproximar da mesa do Senhor 
(pausa). 

s. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro 
arrependido, tende piedade de nós. 
T. senhor, tende piedade de nós. 
s. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom 
ladrão, tende piedade de nós. 
T. Cristo, tende piedade de nós. 
s. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na 
vossa misericórdia, 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 
Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a 
seus amados! / A vós louvam, Rei celeste, / os 
que foram libertados!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, 

bendizemos, / damos glória ao vosso nome, / 
vossos dons agradecemos!

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, 
/ Vós, de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas 
perdoai!

3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso 
intercessor, / acolhei nossos pedidos, / atendei 
nosso clamor!

4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o 
Senhor, / com o Espírito Divino, / de Deus Pai 
no esplendor!

5. oRAÇÃo 
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, pela vossa graça, 
nos fizestes filhos da luz. Concedei que não 
sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas 
brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. 
P.N.S.J.C. 
T. Amém.

RITOS INICIAIS



A. “Dai graças ao Senhor 
e invocai seu santo nome!’ 
Unidos ao júbilo do salmista, 
ouçamos a Palavra do Senhor 
que anuncia a vida sem fim, 
dádiva admirável para a 
criação humana.

6. PRiMEiRA LEiTURA (Sb 1,13-15;2,23-24) 
Leitura do Livro da Sabedoria.
Deus não fez a morte, nem tem o prazer com a 
destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para 
existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis: 
nelas não há nenhum veneno de morte, nem é 
a morte que reina sobre a terra: pois a justiça é 
imortal. Deus criou o homem para a imortalidade 
e o fez à imagem de sua própria natureza; foi por 
inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e 
experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a deus. 

7. sALMo REsPoNsoRiAL [Sl 29(30)] 
Eu vos exalto, ó senhor, pois me livrastes e 
preservastes minha vida da morte!
•	 Eu	 vos	 exalto,	 ó	 Senhor,	 pois	me	 livrastes	 /	

e não deixastes rir de mim meus inimigos! / 
Vós tirastes minha alma dos abismos / e me 
salvastes, quando estava já morrendo!

•	 Cantai	 salmos	ao	Senhor,	povo	fiel,	 /	 dai-lhe	
graças e invocai seu santo nome! / Pois sua ira 
dura apenas um momento, / mas sua bondade 
permanece a vida inteira; / se à tarde vem o pranto 
visitar-nos, / de manhã vem saudar-nos a alegria.

•	 Escutai-me,	Senhor	Deus,	tende	piedade!	/	Sede,	
Senhor, o meu abrigo protetor! / Transformastes 
o meu pranto em uma festa, / Senhor meu Deus, 
eternamente hei de louvar-vos!

8. sEGUNdA LEiTURA (2Cor 8,7.9.13-15) 
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 
Coríntios. 
Irmãos, como tendes tudo em abundância - fé, 
eloquência, zelo para tudo, e a caridade de que 
vos demos o exemplo - assim também procurai 
ser abundantes nesta obra de generosidade. Na 
verdade, conheceis a generosidade de nosso 
Senhor Jesus Cristo: de rico que era, tornou-se 
pobre por causa de vós, para que vos torneis 
ricos, por sua pobreza. Não se trata de vos 
colocar numa situação aflitiva para aliviar os 
outros; o que se deseja é que haja igualdade. 
Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a 
penúria deles e, por outro lado, o que eles têm 
em abundância venha suprir a vossa carência. 
Assim haverá igualdade, como está escrito: 
“Quem recolheu muito não teve de sobra e quem 
recolheu pouco não teve falta”. Palavra do Senhor. 
T. Graças a deus. 

9. ACLAMAÇÃo Ao EVANGELHo
Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; 
/ fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida 
imperecíveis. 

10. EVANGELHo
(Mc 5,21-24.35b-43 - forma “mais breve”) 
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 atravessou de novo, 
numa barca, para a outra margem. Uma numerosa 
multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na 
praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da 
sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, 
caiu a seus pés, e pediu com insistência: “Minha 
filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos 
sobre ela, para que ela sare e viva!” Jesus então o 
acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e 
o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe 
da sinagoga, e disseram a Jairo: “Tua filha morreu. 
Por que ainda incomodar o mestre?” Jesus ouviu a 
notícia e disse ao chefe da sinagoga: “Não tenhas 
medo. Basta ter fé!” E não deixou que ninguém 
o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu 
irmão João. Quando chegaram à casa do chefe 
da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam 
chorando e gritando. Então ele entrou e disse: 
“Por que essa confusão e esse choro? A criança 
não morreu, mas está dormindo”. Começaram 
então a caçoar. Mas, ele mandou que todos 
saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 
três discípulos que o acompanhavam. Depois 
entraram no quarto onde estava a criança. 
Jesus pegou na mão da menina e disse: “Talitá 
cum” - que quer dizer: “Menina, levanta-te!” Ela 
levantou-se imediatamente e começou a andar, 
pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. 
Ele recomendou com insistência que ninguém 
ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer 
à menina.
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. 
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15. oRAÇÃo EUCARísTiCA Vi – d 
Jesus que passa fazendo o bem 
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 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, 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: 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! 

12. PRECEs dos iRMÃos
s. Demos graças ao Senhor porque ele é bom, 
porque eterna é a sua misericórdia e porque ele 
nunca deixa de nos escutar. Dirijamos-lhe nossas 
preces: 

L. Pela Santa Igreja, universal e diocesana, para 
que seja sinal ardoroso de vida, inspirada pela fé 
que cancela o medo, rezemos:
T. senhor, escutai a nossa prece! 
L. Pela nossa nação, para que seja generosa, a 
exemplo de Jesus, no cuidado com os irmãos 
que sofrem neste intenso período de pandemia, 
rezemos:
T. senhor, escutai a nossa prece! 
L. Pela nossa comunidade, para que possa 
promover, cada vez mais, a partilha da abundância 
e a redução da carência como autêntica prática 
cristã, rezemos:
T. senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade) 

s. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei-as 
segundo a vossa vontade. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Com generosidade agradável 
ao Pai, apresentemos os dons 
que, pela santificação e partilha, 
nutrem a fé e a esperança de 
nossa comunidade.

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 nos assegurais os frutos dos vossos 
sacramentos, concedei que o povo reunido para 
vos servir corresponda à santidade dos vossos 
dons. P.C.N.S. 
T. Amém. 
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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! 
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. 
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16. RiTo dA CoMUNHÃo 
A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 
meu ser, seu santo nome!

17. CANTo dE CoMUNHÃo 
Procuro abrigo nos corações, / de porta em 
porta desejo entrar. / :Se alguém me acolhe com 
gratidão, / faremos juntos a refeição.: (2x) 
1. Eu nasci pra caminhar assim, / dia e noite, vou 

até o fim. / O meu rosto o forte sol queimou, / 
meu cabelo o orvalho já molhou. / Eu cumpro 
a ordem do meu coração. 

2. Vou batendo até alguém abrir. / Não descanso: 
o amor me faz seguir. / É feliz quem ouve a 
minha voz / e abre a porta; entro bem veloz. / 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 

3. Junto à mesa vou sentar depois / e faremos 
refeição, nós dois. / Sentirá seu coração arder; 
/ e esta chama tenho que acender. / Eu cumpro 
a ordem do meu coração. 

4. Aqui dentro o amor nos entretém; / e lá fora, o 
dia eterno vem. / Finalmente nós seremos um 
/ e teremos tudo em comum. / Eu cumpro a 
ordem do meu coração. 

18. oRAÇÃo dEPois dA CoMUNHÃo 
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e 
recebemos em comunhão, nos transmitam uma 
vida nova, para que, unidos a vós pela caridade 
que não passa, possamos produzir frutos que 
permaneçam. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Inspirados pela personagem do evangelho, 
levantemo-nos e sigamos o caminho do Senhor, 
repletos de fé e livres do medo!

19. BêNÇÃo E dEsPEdidA

20. CANTo FiNAL
1. Se um dia caíres no caminho, / não digas nunca 

ao teu pobre coração: / "És mau e traidor; 
ingrato e desleal. / Nem olhes mais para o céu; 
não tens perdão!"

Rancor destrói um coração que errou. / Melhor 
usar de mansidão e amor.
2. Corrige teu coração ferido, / dizendo: "Amigo, 

coragem, vamos lá!" / Tentemos, outra vez, 
chegar até o fim. / E Deus é bom, Ele vai nos 
ajudar!


