
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. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores (pausa). Invoquemos a misericórdia do Senhor.

1. Convite gentil, não sei desprezar. Que importa o que 
foi? Eu vim para curar! Quem nega o perdão em nome 
da lei, não quer ver o mundo irmão.

Perdão, ó Senhor, misericórdia! Perdão, Senhor Deus 
da vida!
2. Não posso aceitar o zelo fatal do fogo do céu em 

troca do mal. Eu vim me propor, não vim para forjar 
resposta com tal furor!

3. Tecer elogios por coisa qualquer revela, afinal, o quanto 
se quer. Porém, escutai: mais vale cumprir o quanto 
ensinei do Pai!

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, sempre nos preceda e 
acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A  Palavra é luz que nos guia. Ela 
ensina que a  pobreza extrema é 
um mal que conduz ao desespero e 
que temos sempre de combater. O 
amor verdadeiro e a radicalidade da 
decisão não impõem condições. Ele 
nos chama, a resposta é nossa.

RITOS INICIAIS

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 “Seguimento é amor incondicional!”

A. Deus é nosso refúgio, de geração em 
geração. Quem ama a Sabedoria divina, 
encontra a paz; e ela será sua luz, pois 
seu brilho jamais se apaga. O Senhor 
quer que os nossos corações sejam livres 
e o convite que Ele faz promete uma 
grande liberdade interior. O desapego, a 
caridade, o respeito à vida são virtudes 
que agradam a Deus e nos enchem de 
esperanças. Cantemos!

1. CANTO DE ABERTURA
1. Te louvo, meu Senhor, pois olhaste para mim; / caídos 

e humilhados têm sempre o teu favor. / Se eu não tinha 
nada, bastou-me dizer: sim. / És o meu socorro, meu 
Deus, meu Salvador.

Teu amor sempre faz maravilhas: / a quem se faz menor, 
estendes tua mão. / És a luz dos teus filhos e filhas, / 
vigor de quem não fecha o coração.
2.  Te louvo, meu Senhor; o teu nome é sem igual. / Fizeste 

grandes coisas em mim, que nada sou. / O teu nome é 
santo, supera todo mal / e, onde houver bondade, tua 
mão já transbordou.

3. Te louvo, meu Senhor, pois assim é teu poder. / 
Dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. / Fere 
os  poderosos, mas nutre e faz crescer / quem se 
reconhece pequeno filho seu.

4. Te louvo, meu Senhor, que promessa é pra  cumprir. / 
Famintos conheceram a graça dos teus bens. / Ricos lá 
se foram sem nada conseguir. / Com misericórdia teu 
povo tu manténs.

6. PRIMEIRA LEITURA  (Sb 7,7-11)

Leitura do Livro da Sabedoria. 
Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a mim o 
espírito da sabedoria. Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos 
e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza; a 
ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, 
todo o ouro do mundo é um punhado de areia e, diante 
dela, a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e 
a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor 
que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram 
com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 89
Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor,
e exultaremos de alegria.
• Ensinai-nos a contar os nossos dias / e dai ao nosso coração 

sabedoria! / Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? / 
Tende piedade e compaixão de vossos servos!

• Saciai-nos de manhã com vosso amor, / e exultaremos de 
alegria todo o dia! / Alegrai-nos pelos dias que sofremos, 
/ pelos anos que passamos na desgraça!

• Manifestai a vossa obra a vossos servos, / e a seus filhos 
revelai a vossa glória! / Que a bondade do Senhor e nosso 
Deus / repouse sobre nós e nos conduza! / Tornai fecundo, 
ó Senhor, nosso trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 4,12-13)

Leitura da Carta aos Hebreus.
A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e 
espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos 
e as intenções do coração. E não há criatura que possa 
ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus 
olhos, e é a ela que devemos prestar contas.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Uma coisa só te falta: / vende tudo e dá ao pobre / e terás 
no céu tesouro; / depois vem e segue-me!

10. EVANGELHO (Mc 10,17-30)

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, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém 
correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: “Bom 
Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?” Jesus 
disse: “Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais 
ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás; não 
cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso 
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua 
mãe!” Ele respondeu: “Mestre, tudo isso tenho observado 
desde a minha juventude”. Jesus olhou para ele com amor, 
e disse: “Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens 
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e 
segue-me!” Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi 
embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então 
olhou ao redor e disse aos discípulos: “Como é difícil para os 
ricos entrar no Reino de Deus!” Os discípulos se admiravam 
com estas palavras, mas ele disse de novo: “Meus filhos, 
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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. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores (pausa). Invoquemos a misericórdia do Senhor.

1. Convite gentil, não sei desprezar. Que importa o que 
foi? Eu vim para curar! Quem nega o perdão em nome 
da lei, não quer ver o mundo irmão.

Perdão, ó Senhor, misericórdia! Perdão, Senhor Deus 
da vida!
2. Não posso aceitar o zelo fatal do fogo do céu em 

troca do mal. Eu vim me propor, não vim para forjar 
resposta com tal furor!

3. Tecer elogios por coisa qualquer revela, afinal, o quanto 
se quer. Porém, escutai: mais vale cumprir o quanto 
ensinei do Pai!

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, sempre nos preceda e 
acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A  Palavra é luz que nos guia. Ela 
ensina que a  pobreza extrema é 
um mal que conduz ao desespero e 
que temos sempre de combater. O 
amor verdadeiro e a radicalidade da 
decisão não impõem condições. Ele 
nos chama, a resposta é nossa.

6. PRIMEIRA LEITURA  (Sb 7,7-11)

Leitura do Livro da Sabedoria. 
Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a mim o 
espírito da sabedoria. Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos 
e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza; a 
ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, 
todo o ouro do mundo é um punhado de areia e, diante 
dela, a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e 
a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor 
que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram 
com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 89
Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor,
e exultaremos de alegria.
• Ensinai-nos a contar os nossos dias / e dai ao nosso coração 

sabedoria! / Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? / 
Tende piedade e compaixão de vossos servos!

• Saciai-nos de manhã com vosso amor, / e exultaremos de 
alegria todo o dia! / Alegrai-nos pelos dias que sofremos, 
/ pelos anos que passamos na desgraça!

• Manifestai a vossa obra a vossos servos, / e a seus filhos 
revelai a vossa glória! / Que a bondade do Senhor e nosso 
Deus / repouse sobre nós e nos conduza! / Tornai fecundo, 
ó Senhor, nosso trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 4,12-13)

Leitura da Carta aos Hebreus.
A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e 
espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos 
e as intenções do coração. E não há criatura que possa 
ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus 
olhos, e é a ela que devemos prestar contas.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Uma coisa só te falta: / vende tudo e dá ao pobre / e terás 
no céu tesouro; / depois vem e segue-me!

10. EVANGELHO (Mc 10,17-30)

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, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém 
correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: “Bom 
Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?” Jesus 
disse: “Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais 
ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás; não 
cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso 
testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua 
mãe!” Ele respondeu: “Mestre, tudo isso tenho observado 
desde a minha juventude”. Jesus olhou para ele com amor, 
e disse: “Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens 
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e 
segue-me!” Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi 
embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então 
olhou ao redor e disse aos discípulos: “Como é difícil para os 
ricos entrar no Reino de Deus!” Os discípulos se admiravam 
com estas palavras, mas ele disse de novo: “Meus filhos, 

como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil um 
camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 
entrar no Reino de Deus!” Eles ficaram muito espantados 
ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: “Então, 
quem pode ser salvo?” Jesus olhou para eles e disse: “Para 
os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus 
tudo é possível”. Pedro então começou a dizer-lhe: “Eis que 
nós deixamos tudo e te seguimos”. Respondeu Jesus: “Em 
verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, 
receberá cem vezes mais agora, durante esta vida – casa, 
irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições – e, no 
mundo futuro, a vida eterna.”
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
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. Roguemos a Deus Pai todo-poderoso, que não se 
cansa de nos acolher em seu amor, em sua misericórdia 
e também nos envia em missão. A Ele, clamemos!
L. Senhor, inspirai vossa Igreja em sua missão e em todas 
as pastorais que estão ao lado da vida e da justiça e 
conservai-as na fidelidade, nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso Reino! 
L. Senhor, dai o vigor de vossa divindade à juventude e às 
crianças, para que cresçam na liberdade, na comunhão 
fraterna e no respeito mútuo, nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso Reino!
L. Senhor, olhai com amor paterno para todas as crianças 
do Brasil e do mundo, principalmente para aquelas que 
sofrem abandono, violência e fome, nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso Reino!

(Preces da comunidade)
S. Aceitai, Senhor Deus, as preces que nasceram de nossa 
fé e de nosso desejo de estar cada vez mais perto de vós 
e de vosso Filho. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. A mesa da Eucaristia é a mesa da 
partilha, sinal de solidariedade. Parti-
cipar desta mesa permite-nos entrar 
no sim de Jesus, para pronunciarmos 
o nosso próprio sim.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim 
repartir, / Pode contar com a mão de Deus, que sustenta 
os seus e sabe cumprir.

Grande é o Senhor! Todo o universo, a terra, o sol nos deu. 
/ Nos esperava quando amanheceu! / Só nos pediu amor! 
Santo é o Senhor! / Vem e oferece mesmo o Filho seu, / pra 
nos dizer que nunca se esqueceu / de nos doar seu amor!
2. Quem se fechar, esquecendo o irmão, lhe negando o pão, 

e assim persistir, / vai se entender com a mão de Deus, 
que sustenta os seus e sabe cumprir.

3. Quem se fizer contra essa opressão, que destrói o irmão, e 
assim resistir, / vai revelar qual a mão de Deus, que sustenta 
os seus e sabe cumprir.

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. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos 
vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória 
do céu. 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:
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. 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 à plenitude dos tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
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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. 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. 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!
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, 

como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil um 
camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 
entrar no Reino de Deus!” Eles ficaram muito espantados 
ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: “Então, 
quem pode ser salvo?” Jesus olhou para eles e disse: “Para 
os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus 
tudo é possível”. Pedro então começou a dizer-lhe: “Eis que 
nós deixamos tudo e te seguimos”. Respondeu Jesus: “Em 
verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, 
receberá cem vezes mais agora, durante esta vida – casa, 
irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições – e, no 
mundo futuro, a vida eterna.”
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
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. Roguemos a Deus Pai todo-poderoso, que não se 
cansa de nos acolher em seu amor, em sua misericórdia 
e também nos envia em missão. A Ele, clamemos!
L. Senhor, inspirai vossa Igreja em sua missão e em todas 
as pastorais que estão ao lado da vida e da justiça e 
conservai-as na fidelidade, nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso Reino! 
L. Senhor, dai o vigor de vossa divindade à juventude e às 
crianças, para que cresçam na liberdade, na comunhão 
fraterna e no respeito mútuo, nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso Reino!
L. Senhor, olhai com amor paterno para todas as crianças 
do Brasil e do mundo, principalmente para aquelas que 
sofrem abandono, violência e fome, nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso Reino!

(Preces da comunidade)
S. Aceitai, Senhor Deus, as preces que nasceram de nossa 
fé e de nosso desejo de estar cada vez mais perto de vós 
e de vosso Filho. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. A mesa da Eucaristia é a mesa da 
partilha, sinal de solidariedade. Parti-
cipar desta mesa permite-nos entrar 
no sim de Jesus, para pronunciarmos 
o nosso próprio sim.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim 
repartir, / Pode contar com a mão de Deus, que sustenta 
os seus e sabe cumprir.

Grande é o Senhor! Todo o universo, a terra, o sol nos deu. 
/ Nos esperava quando amanheceu! / Só nos pediu amor! 
Santo é o Senhor! / Vem e oferece mesmo o Filho seu, / pra 
nos dizer que nunca se esqueceu / de nos doar seu amor!
2. Quem se fechar, esquecendo o irmão, lhe negando o pão, 

e assim persistir, / vai se entender com a mão de Deus, 
que sustenta os seus e sabe cumprir.

3. Quem se fizer contra essa opressão, que destrói o irmão, e 
assim resistir, / vai revelar qual a mão de Deus, que sustenta 
os seus e sabe cumprir.

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. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos 
vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória 
do céu. 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:
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. 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 à plenitude dos tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!

com São José, esposo de Maria, 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. “Os ricos empobrecem, passam fome; mas aos que 
buscam o Senhor, não falta nada”.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Por esta paz que a juventude tanto quer, / pela alegria 
que as crianças têm à mão, / eu rendo graças ao meu 
Pai que se compraz / e assim me pede para abrir meu 
coração.

Tomai, comei; tomai, bebei, meu corpo e sangue, que vos 
dou. / O pão da vida sou eu mesmo em refeição! / Pai de 
bondade, Deus do amor e do universo, sustentai / os que 
se doam por um mundo irmão.
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, / pelo 

suor dos que mais lutam pelo pão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, o Deus fiel, / que assim me pede para 
abrir meu coração.

3. Pelos que sabem enxergar um pouco além / e assim 
repartem a esperança, com razão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, que tudo vê / e, assim, me pede para abrir 
meu coração.

4. Pelos que choram mas não perdem sua fé, / pelos 
humildes, que praticam o perdão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, que vem nutrir / e, assim, me pede para 
abrir meu coração.

5. Pelos pequenos que só sabem confiar, / pelos que 
sabem dizer sim e dizer não, / eu rendo graças, ao 
meu Pai, que tudo sustém / e, assim, me pede para 
abrir meu coração.

6. Por todo aquele que ainda sabe agradecer / e por quem 
ama sem pensar em condição, / eu rendo graças ao 
meu Pai, o Deus do amor, / que, assim, me pede para 
abrir meu coração.

7. Por minha vida, por meu povo, pelos meus, / eu rendo 
graças, porque o Pai estende as mãos, / tudo sustenta 
e nos renova e dá vigor / e, assim, me pede para abrir 
meu coração.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos 
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da vossa 
vida. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA



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. 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. 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!
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 São José, esposo de Maria, 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. “Os ricos empobrecem, passam fome; mas aos que 
buscam o Senhor, não falta nada”.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Por esta paz que a juventude tanto quer, / pela alegria 
que as crianças têm à mão, / eu rendo graças ao meu 
Pai que se compraz / e assim me pede para abrir meu 
coração.

Tomai, comei; tomai, bebei, meu corpo e sangue, que vos 
dou. / O pão da vida sou eu mesmo em refeição! / Pai de 
bondade, Deus do amor e do universo, sustentai / os que 
se doam por um mundo irmão.
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, / pelo 

suor dos que mais lutam pelo pão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, o Deus fiel, / que assim me pede para 
abrir meu coração.

3. Pelos que sabem enxergar um pouco além / e assim 
repartem a esperança, com razão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, que tudo vê / e, assim, me pede para abrir 
meu coração.

4. Pelos que choram mas não perdem sua fé, / pelos 
humildes, que praticam o perdão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, que vem nutrir / e, assim, me pede para 
abrir meu coração.

5. Pelos pequenos que só sabem confiar, / pelos que 
sabem dizer sim e dizer não, / eu rendo graças, ao 
meu Pai, que tudo sustém / e, assim, me pede para 
abrir meu coração.

6. Por todo aquele que ainda sabe agradecer / e por quem 
ama sem pensar em condição, / eu rendo graças ao 
meu Pai, o Deus do amor, / que, assim, me pede para 
abrir meu coração.

7. Por minha vida, por meu povo, pelos meus, / eu rendo 
graças, porque o Pai estende as mãos, / tudo sustenta 
e nos renova e dá vigor / e, assim, me pede para abrir 
meu coração.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos 
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da vossa 
vida. P.C.N.S.
T. Amém.
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16a; 
Jo 2,1-11.
3a feira: Rm 1,16-25; Sl 18(19); Lc 11,37-41.
4a feira: Rm 2,1-11; Sl 61(62); Lc 11,42-46.
5a feira: Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-54.
6a feira: Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc 12,1-7.
Sábado: Rm 4, 13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12.
29º  DTC: Is 53,10-11; Sl 32(33); Hb 4,14-16; Mc 10,35-45.

RITOS FINAIS
A. Uma alegria profunda, uma segurança 
e uma paz inesperada tornam-se realidade 
“já” (aqui e agora), herança permanente 
de quem se esvaziou de todas as coisas que 
“pesam”, para “encher-se” de Jesus e do 
seu Evangelho. Estamos dispostos a deixar 
tudo para o seguir? Ele tem um projeto 
para nós. Vivamos na paz do Deus da vida, 
mergulhados em seu amor! 

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, III) 
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação. T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos 
faça perseverar nas boas obras. T. Amém!
S. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz. T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo. T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus!

20. CANTO
1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, / por todas as gerações. / 

És o meu Senhor, / Pai que me quer no amor!
Entoai ação de graças / e cantai um canto novo. / Aclamai 
ao Senhor Deus, / aclamai-o com amor e fé.

2. Eu vou reunir Jerusalém / pra te louvar, ó Senhor! / Te 
glorificar / ao dar-me a tua paz!

3. Ao me revelar a tua lei, / as tuas mãos eu senti. / Sim, te 
louvarei / enquanto eu existir.

Ei vocês: jovens, moças e rapazes, já têm certeza sobre a 
vocação que o Senhor reservou para vocês? Caso haja alguma 
dúvida em relação à sua vida vocacional, venha conversar 
com os membros da Pastoral Vocacional. 

PROCURE O SAV-PV
Serviço de AnimaçãoVocacional 
e Pastoral Vocacional de nossa 

Diocese.
Mais informações:

Telefone: 4474-1950

CHAMADO VOCACIONAL
Você já pensou na sua VOCAÇÃO?

“Avance para águas mais profundas”! (Lc 5,4)


