
16º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A. Caríssimos irmãos e irmãs, 
neste dia festivo, que é o dia do 
Senhor, celebremos esta liturgia 
com muita alegria e confiança 
naquele que nos conduz pelos 
caminhos mais seguros. Somos 
um grande rebanho, buscando 
seguir os passos do nosso pastor, 
Cristo Jesus. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. Juntos, bem presentes estamos / e na fé celebramos 

nosso encontro / com Deus e Senhor. / Temos 
nossa história de vida; / seja alegre ou sofrida, 
tudo canta / em sincero louvor. 

Viver é encontrar-se com Deus, / com os irmãos. 
/ No encontro com o mundo está nossa missão. 
2. Gestos, todo o bem que fazemos / nesta hora 

trazemos num encontro / de fé, gratidão. / 
Passos, nos caminhos que andamos, / para Deus 
orientamos, / como um povo que quer ser irmão.

3. Tempo, ocupado na lida, / a serviço da vida, 
corresponde / ao que Deus quer de nós. / Sonhos 
de um mundo fraterno / só o amor, que é eterno, 
/ pode nos garantir e nos dar.

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.

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).
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S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos 
filhos dispersos, 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 nas alturas e paz na terra aos homens 
por Ele amados.
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, 

/ nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, nós vos glorificamos.

2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,

3. 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. 

4. 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, sede generoso para 
com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós 
os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, 
esperança e caridade, guardemos fielmente os 
vossos mandamentos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A missão do pastor é cuidar 
do  rebanho, não deixar que 
nenhuma de suas ovelhas se 
perca. Jesus sente compaixão 
da multidão que o segue, não 
abandona, não deixa sozinho 
quem o procura. Ele conhece 
a necessidade do seu grande 
rebanho. Ouçamos com atenção!

6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 23,1-6)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
“Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se 
o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor! Deste 
modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores 
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que apascentam o meu povo: vós dispersastes o meu 
rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele; eis 
que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de 
vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de 
minhas ovelhas de todos os países para onde forem 
expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se 
reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas 
novos pastores que as apascentem; não sofrerão mais 
o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz 
o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que 
farei nascer um descendente de Davi; reinará como 
rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na 
terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá 
tranquilo; este é o nome com que o chamarão: 
‘Senhor, nossa Justiça’”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 22 (23)]
O Senhor é o pastor que me conduz: felicidade e 
todo bem hão de seguir-me!
•	 O	Senhor	é	o	pastor	que	me	conduz;	/	não	me	falta	

coisa alguma. / Pelos prados e campinas verdejantes 
/ ele me leva a descansar. / Para as águas repousantes 
me encaminha / e restaura as minhas forças. 

•	 Ele	me	guia	no	caminho	mais	seguro,	/	pela	honra	
do seu nome. / Mesmo que eu passe pelo vale 
tenebroso, / nenhum mal eu temerei; / estais comigo 
com bastão e com cajado; / eles me dão a segurança!

•	 Preparais	à	minha	frente	uma	mesa,	/	bem	à	vista	
do inimigo, / e com óleo vós ungis minha cabeça; 
/ o meu cálice transborda.

•	 Felicidade	e	todo	bem	hão	de	seguir-me	/	por	toda	
a minha vida; / e na casa do Senhor habitarei / 
pelos tempos infinitos. 

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 2,13-18)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós, que outrora 
estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue 
de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz: do que era 
dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele 
destruiu o muro de separação: a inimizade. Ele 
aboliu a Lei com seus mandamentos e decretos. Ele 
quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em 
si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis 
reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, 
por meio da cruz; assim ele destruiu em si mesmo 
a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós, que 
estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. 
É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, 
temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz 
estão elas a escutar. Eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem comigo a caminhar!

10. EVANGELHO (Mc 6,30-34)
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, os apóstolos reuniram-se 
com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e 
ensinado. Ele lhes disse: “Vinde sozinhos para um 
lugar deserto e descansai um pouco”. Havia, de 
fato, tanta gente chegando e saindo, que não tinham 
tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de 
barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os 
viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo 
de todas as cidades, correram a pé e chegaram 
lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma 
numerosa multidão e teve compaixão, porque eram 
como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-
lhes muitas coisas. 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.

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. Para que a vossa Igreja seja sinal de amor e 
fraternidade, num mundo cheio de sofrimento e 
desigualdade, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Para que todo o clero seja inspirado e iluminado 
pelo Santo Espírito, para conduzir o povo de Deus 
que está aos seus cuidados, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor. 
L. Para que nossas comunidades sejam agraciadas 
e fortalecidas para enfrentar os desafios do mundo 
atual e possam evangelizar sem medo e anunciar a 
Boa Nova, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.

(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. “Senhor da justiça” é o nosso 
Deus, que nos leva a crer que 
viver no amor e na unidade é 
encontrar a paz, é o caminho para 
sermos verdadeiramente irmãos e 
irmãs. Com alegria e esperança, 
ofertemos ao Senhor os dons do 
pão e do vinho. Cantemos:

LITURGIA EUCARÍSTICA



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!
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
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, 
sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, 
rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou:
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.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. É do encontro da semente com a terra / que germina 

o grão de trigo para o pão. / É o ramo da videira unido 
ao tronco / que dá uvas para o vinho da oblação. 

Todos os nossos encontros / se expressam no vinho 
e no pão; / ao altar os trazemos agora / para o 
encontro da celebração. 
2. É do encontro dos que lutam e trabalham, / solidários, 

motivados pelo amor, / que renasce um mundo novo 
na justiça, / bem de acordo com os planos do Senhor. 

3. É do encontro que a fé nos proporciona / que resulta 
a alegria de servir; / esperanças que se colhem no 
caminho / nos animam no caminho prosseguir.

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 no sacrifício da cruz, único e perfeito, 
levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga Aliança, 
santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício, para 
que os dons que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de todos. P.C.N.S.
T. Amém.

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...
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.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o 



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.
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.
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. Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu. Se alguém 
comer deste Pão, viverá eternamente! 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. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor; se 
alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e 
cearemos juntos.

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. O mesmo Cristo que passava nos caminhos, / 

amando a todos e acolhendo os excluídos, / aqui 
se encontra neste pão que recebemos; / é seu 
desejo que vivamos sempre unidos. 

No Cristo-pão há encontro e acolhida / nos 
animando a um novo encontro com a vida. (2x)
2. Um Deus humano, que se encontra com 

os simples, / revela ao mundo o coração de 
Deus-bondade, / socorre enfermos e perdoa os 
pecadores, / convida a todos para a mesa da 
unidade. 

3. Sinais de morte transformou em sinais de vida, 
/ porque à vida todos nós fomos chamados. / 
Os mudos falam e os coxos vão andando, / os 
oprimidos das prisões vai libertando. 

4. Deus, solidário com a dor da humanidade, / vem 
ao encontro da ovelha desgarrada, / sustenta os 
fracos e dá a quem tem fome, / chamando todos 
a uma nova caminhada.

 
Ou:
1. Senhor, toma minha vida nova, / antes que a 

espera desgaste anos em mim. / Estou disposto 
ao que queiras. / Não importa o que seja, tu 
chamas-me a servir.
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Leva-me aonde os homens necessitem  de tua 
palavra, / necessitem de força de viver / onde falte 
a esperança, / onde tudo seja triste, simplesmente 
por não saber de ti.
2. Te dou meu coração sincero, / para gritar sem medo, 

formoso é teu amor. / Senhor, tenho alma missionária. 
/ Conduza-me à terra que tenha sede de ti. 

3. E assim, eu partirei cantando, / por terras 
anunciando tua beleza, Senhor. / Terei meus 
braços sem cansaço, / tua história em meus lábios 
e força na oração. 

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, permanecei junto 
ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso 
reino, para que, despojando-nos do velho homem, 
passemos a uma vida nova. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Jesus percebe que aquele povo que o seguia 
estava se sentindo como ovelha sem pastor, porque 
olha com compaixão, enxerga o coração do outro 
e não só a imagem. Assim, também nós devemos 
ter esse olhar amoroso para com os nossos irmãos, 
saber ouvir, dar atenção, apoio, um pouco do 
nosso tempo. Sejamos autênticos cristãos, fiéis ao 
evangelho e aos ensinamentos do Mestre, que nos 
pede que sejamos um.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
“Tempo Comum, I”
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.

20. CANTO FINAL
1. Quando o espírito de Deus soprou, / o mundo 

inteiro se iluminou. / A esperança na terra brotou, 
/ e o povo novo deu-se as mãos e caminhou!

Lutar e crer, vencer a dor, / louvar ao Criador! / 
Justiça e paz hão de reinar. / E viva o amor!
2. Quando Jesus a terra visitou, / a Boa-Nova da 

justiça anunciou. / O cego viu, o surdo escutou, 
/ e os oprimidos das correntes libertou.

3. Nosso poder está na união: / o mundo novo vem 
de Deus e dos irmãos.  / Vamos lutando contra a 
divisão, / e preparando a festa da libertação!


