
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) Ó Deus, Pai de bondade, que nos 
redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos 
que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança 
eterna. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A Palavra de Deus dá a certeza 
de que Ele se compromete com o 
ser humano e deseja sua felicidade. 
Durante a angústia é presença 
libertadora, que cura e promove o 
amor fraterno. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 35,4-7a)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais 
medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a 
recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar”.  Então 
se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos 
dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a 
língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto 
e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará 
em lago, e a região sedenta, em fontes d’água. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

RITOS INICIAIS

23º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Imediatamente seus ouvidos se abriram.”

A. Queridos irmãos e irmãs, o projeto 
de Deus é a salvação integral da pessoa 
e da criação. Sua presença garante a 
transformação da tristeza em alegria, 
chamando à confiança e esperança. 
Celebremos hoje a abertura do mês da 
Bíblia, cantando: 

1. CANTO DE ABERTURA
Abre, Senhor nossos lábios / pra que nossa boca te cante 
/ eternamente os teus louvores, / em tons e acordes 
vibrantes.
1. Tu és, Senhor, o Caminho / que os nossos passos 

conduz. / Queremos que a tua Palavra / nas trevas 
pra nós seja luz.

2. Tu és, Senhor a Verdade / em quem professamos a 
crença. / Queremos que a tua Palavra / do teu grande 
amor nos convença.

3. Tu és, Senhor plena Vida, / a qual nós devemos 
viver. / Queremos que a tua Palavra / em nós possa 
permanecer.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam 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).

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 145/146
Bendize, ó minha alma ao Senhor.
Bendirei ao Senhor toda a vida!
• O Senhor é fiel para sempre, / faz justiça aos que são 

oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / é o Senhor 
quem liberta os cativos.

• O Senhor abre os olhos aos cegos; / o Senhor faz erguer-se 
o caído; / o Senhor ama aquele que é justo. / É o Senhor 
quem protege o estrangeiro.

• Ele ampara a viúva e o órfão, / mas confunde os caminhos 
dos maus. / O Senhor reinará para sempre! / Ó Sião, o teu 
Deus reinará / para sempre e por todos os séculos! 

8. SEGUNDA LEITURA  (Tg 2,1-5)

Leitura da Carta de São Tiago.
Meus irmãos: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo 
glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois 
bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa 
com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um 
pobre, com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao 
que está bem vestido, dizendo-lhe: “Vem sentar-te aqui, à 
vontade”, enquanto dizeis ao pobre: “Fica aí, de pé”,  ou 
então: “Senta-te aqui no chão, aos meus pés”. Não fizestes, 
então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes 
com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai: não 
escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na 
fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam?  
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Tantas coisas boas fez / e bem feito Ele fez tudo: / fez os 
surdos escutarem, / Ele fez falar o mudo!

10. EVANGELHO  (Mc 7,31-37)

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.
Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, 
passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, 
atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram 
que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com 
o homem, para fora da multidão; em seguida, colocou 
os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou 
a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: 
“Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!” Imediatamente 
seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele 
começou a falar sem dificuldade.  Jesus recomendou 
com insistência que não contassem a ninguém. Mas, 
quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. 
Muito impressionados, diziam: “Ele tem feito bem todas 
as coisas: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”.
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em um só Deus, / Pai todo-poderoso, / criador 
do céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
/ Creio em um só Senhor, / Jesus Cristo, Filho Unigênito 
de Deus, / nascido do Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, / consubstancial ao 
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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) Ó Deus, Pai de bondade, que nos 
redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos 
que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança 
eterna. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A Palavra de Deus dá a certeza 
de que Ele se compromete com o 
ser humano e deseja sua felicidade. 
Durante a angústia é presença 
libertadora, que cura e promove o 
amor fraterno. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 35,4-7a)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais 
medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a 
recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar”.  Então 
se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos 
dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a 
língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto 
e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará 
em lago, e a região sedenta, em fontes d’água. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 145/146
Bendize, ó minha alma ao Senhor.
Bendirei ao Senhor toda a vida!
• O Senhor é fiel para sempre, / faz justiça aos que são 

oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / é o Senhor 
quem liberta os cativos.

• O Senhor abre os olhos aos cegos; / o Senhor faz erguer-se 
o caído; / o Senhor ama aquele que é justo. / É o Senhor 
quem protege o estrangeiro.

• Ele ampara a viúva e o órfão, / mas confunde os caminhos 
dos maus. / O Senhor reinará para sempre! / Ó Sião, o teu 
Deus reinará / para sempre e por todos os séculos! 

8. SEGUNDA LEITURA  (Tg 2,1-5)

Leitura da Carta de São Tiago.
Meus irmãos: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo 
glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois 
bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa 
com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um 
pobre, com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao 
que está bem vestido, dizendo-lhe: “Vem sentar-te aqui, à 
vontade”, enquanto dizeis ao pobre: “Fica aí, de pé”,  ou 
então: “Senta-te aqui no chão, aos meus pés”. Não fizestes, 
então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes 
com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai: não 
escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na 
fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam?  
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Tantas coisas boas fez / e bem feito Ele fez tudo: / fez os 
surdos escutarem, / Ele fez falar o mudo!

10. EVANGELHO  (Mc 7,31-37)

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.
Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, 
passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, 
atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram 
que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com 
o homem, para fora da multidão; em seguida, colocou 
os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou 
a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: 
“Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!” Imediatamente 
seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele 
começou a falar sem dificuldade.  Jesus recomendou 
com insistência que não contassem a ninguém. Mas, 
quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. 
Muito impressionados, diziam: “Ele tem feito bem todas 
as coisas: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”.
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em um só Deus, / Pai todo-poderoso, / criador 
do céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
/ Creio em um só Senhor, / Jesus Cristo, Filho Unigênito 
de Deus, / nascido do Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, / consubstancial ao 

Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E por nós, 
homens, /e para nossa salvação, desceu dos céus / e se 
encarnou, pelo Espírito Santo, / no seio da virgem Maria 
/ e se fez homem. / Também por nós foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou 
ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de novo 
há de vir, em sua glória, / para julgar os vivos e os 
mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito 
Santo, / Senhor que dá a vida / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
/ ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, / una, 
santa, católica e apostólica. / Professo um só batismo 
/ para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição 
dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos ao Pai celeste as dores da humanidade 
ferida, para que experimentem a força de salvação e 
libertação que vem de Deus.

L. Senhor, dai ao papa Francisco e aos bispos todos a 
sabedoria vinda de vós, para ensinar a vosso rebanho 
que ouvir a Palavra é comprometer-se em vivê-la, nós 
vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. Senhor, amparai o vosso povo para que, por vós 
libertado, manifeste no modo de agir que pertence a vós, 
nós vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. Senhor, encorajai os que passam por tribulações e 
enfermidades, para que as enfrentem com fé e esperança 
e contem com nossa caridade, nós vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. Senhor, ajudai todos os fiéis e pessoas de boa vontade 
a descobrirem a riqueza presente em vossa Palavra e se 
interessem em conhecê-la e amá-la com o auxílio do 
Magistério, nós vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

(Preces da comunidade)
S. Senhor, que dais coragem aos desanimados e soltais 
a língua dos emudecidos, escutai as nossas orações e 
dignai-vos atendê-las, segundo o vosso coração. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Pelo mistério do pão e do vinho, que 
Deus plenifica e nos devolve como a 
vida de seu Filho, o  bendigamos por 
toda a nossa vida!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão; / hoje são teu 
Corpo, ceia e comunhão. / Muitos grãos de trigo, se 
tornaram pão.

Toma, Senhor, nossa vida em ação / para mudá-la em 
fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação / para 
mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho; / hoje são teu 

sangue, força no caminho. / Muitos cachos de uva se 
tornaram vinho.

3. Muitas são as vidas feitas vocação, / hoje oferecidas 
em consagração. / Muitas são as vidas feitas vocação.

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, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-
nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e 
fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre 
nós os laços da amizade. 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, 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!
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 
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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.
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.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.

Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E por nós, 
homens, /e para nossa salvação, desceu dos céus / e se 
encarnou, pelo Espírito Santo, / no seio da virgem Maria 
/ e se fez homem. / Também por nós foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou 
ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de novo 
há de vir, em sua glória, / para julgar os vivos e os 
mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito 
Santo, / Senhor que dá a vida / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
/ ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, / una, 
santa, católica e apostólica. / Professo um só batismo 
/ para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição 
dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos ao Pai celeste as dores da humanidade 
ferida, para que experimentem a força de salvação e 
libertação que vem de Deus.

L. Senhor, dai ao papa Francisco e aos bispos todos a 
sabedoria vinda de vós, para ensinar a vosso rebanho 
que ouvir a Palavra é comprometer-se em vivê-la, nós 
vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. Senhor, amparai o vosso povo para que, por vós 
libertado, manifeste no modo de agir que pertence a vós, 
nós vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. Senhor, encorajai os que passam por tribulações e 
enfermidades, para que as enfrentem com fé e esperança 
e contem com nossa caridade, nós vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. Senhor, ajudai todos os fiéis e pessoas de boa vontade 
a descobrirem a riqueza presente em vossa Palavra e se 
interessem em conhecê-la e amá-la com o auxílio do 
Magistério, nós vos pedimos:
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

(Preces da comunidade)
S. Senhor, que dais coragem aos desanimados e soltais 
a língua dos emudecidos, escutai as nossas orações e 
dignai-vos atendê-las, segundo o vosso coração. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Pelo mistério do pão e do vinho, que 
Deus plenifica e nos devolve como a 
vida de seu Filho, o  bendigamos por 
toda a nossa vida!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão; / hoje são teu 
Corpo, ceia e comunhão. / Muitos grãos de trigo, se 
tornaram pão.

Toma, Senhor, nossa vida em ação / para mudá-la em 
fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação / para 
mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho; / hoje são teu 

sangue, força no caminho. / Muitos cachos de uva se 
tornaram vinho.

3. Muitas são as vidas feitas vocação, / hoje oferecidas 
em consagração. / Muitas são as vidas feitas vocação.

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, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-
nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e 
fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre 
nós os laços da amizade. 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, 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!
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 

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. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! 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. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, 
suspira, igualmente, minha alma por vós, ó meu Deus!

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Bem-vindos à mesa do Pai, / onde o Filho se faz 
fraternal refeição. / É Cristo a forte comida, / o pão 
que dá vida com amor-comunhão.

Vinde, ó irmãos, adorar; vinde adorar o Senhor.
A Eucaristia nos faz Igreja, Comunidade de amor.

2. Partimos o único pão, no altar refeição, ó mistério 
de amor. / Nós somos sinais de unidade / na fé, na 
verdade, convosco, ó Senhor.

3. No longo caminho que temos, / o pão que comemos 
nos sustentará. / É Cristo o pão repartido, / que o povo 
sofrido vem alimentar.

4. Há gente morrendo de fome, / sofrendo e sem nome, 
sem terra e sem lar. / Não é a vontade de Deus, / pois 
Jesus, Filho seu, quis por nós se doar.

5. Queremos servir à Igreja, / na plena certeza de nossa 
missão, / vivendo na Eucaristia, / o pão da alegria e da 
libertação.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que nutris e fortificais vossos 
fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, 
concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com 
ele para sempre. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Acolher a Salvação que, por graça, 
recebemos promove uma transformação no 
interior do ser humano, que o leva a viver 
como liberto, com novas relações. Partamos 
em missão de ser sinal do Cristo!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC 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.
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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.
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.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.

ORAÇÃO PARA ANTES DE LER A BÍBLIA

Deus onipotente e misericordioso, desejamos ler a Bíblia 
e entender vossa Palavra, que é luz e segurança para 
nossos passos. Que o Espírito Santo nos ilumine a fim 
de que compreendamos o que dizem as Escrituras. Que 
possamos sentir durante esta leitura o coração ardente, 
como os discípulos no caminho de Emaús. Que possamos 
encontrar sentido, coragem, esperança e rumo para a 
nossa vida. Mas sobretudo, que possamos aprender a ter 
fé e a amar mais intensamente.  Maria, Mãe da Palavra 
Encarnada, rogai por nós.

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. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! 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. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, 
suspira, igualmente, minha alma por vós, ó meu Deus!

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Bem-vindos à mesa do Pai, / onde o Filho se faz 
fraternal refeição. / É Cristo a forte comida, / o pão 
que dá vida com amor-comunhão.

Vinde, ó irmãos, adorar; vinde adorar o Senhor.
A Eucaristia nos faz Igreja, Comunidade de amor.

2. Partimos o único pão, no altar refeição, ó mistério 
de amor. / Nós somos sinais de unidade / na fé, na 
verdade, convosco, ó Senhor.

3. No longo caminho que temos, / o pão que comemos 
nos sustentará. / É Cristo o pão repartido, / que o povo 
sofrido vem alimentar.

4. Há gente morrendo de fome, / sofrendo e sem nome, 
sem terra e sem lar. / Não é a vontade de Deus, / pois 
Jesus, Filho seu, quis por nós se doar.

5. Queremos servir à Igreja, / na plena certeza de nossa 
missão, / vivendo na Eucaristia, / o pão da alegria e da 
libertação.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que nutris e fortificais vossos 
fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, 
concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com 
ele para sempre. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Acolher a Salvação que, por graça, 
recebemos promove uma transformação no 
interior do ser humano, que o leva a viver 
como liberto, com novas relações. Partamos 
em missão de ser sinal do Cristo!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC 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.
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Cl 1,24–2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11.
3a feira: Mq 5,1-4a ou Rom 8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,1-16.
4a feira: Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26.
5a feira: Cl 3,12-17; Sl 150; Lc 6,27-38.
6a feira: 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16); Lc 6,39-42.
Sábado: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-49.
24º DTC: Is 50,5-9; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-35.
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S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém.
S. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

20. CANTO

1. Senhor, eu quero te agradecer / por todos os dias a 
gente poder conversar. / Senhor, o mundo precisa te 
conhecer, / mas eu te prometo que vou evangelizar.

:Eu quero te dizer agora / que eu já vou embora, 
evangelizar.:
2. Senhor, às vezes me ponho a rezar / e peço o fim da 

violência e da fome do irmão. / Senhor, que chegue 
a todos os povos / a graça, o perdão, o anúncio da 
salvação.

3. Senhor, às vezes me ponho a rezar / e peço-te para 
que fiques mais perto de mim. / Senhor, às vezes me 
ponho a chorar / e não compreendo por que o mundo 
sofre sem fim.


