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DÉCIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO DA FÉ

Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos amados, a Liturgia de hoje revela-nos que, diante do sofrimento humano,
Cristo se compadece de nossas dores e vem em nosso auxílio para fortalecer a nossa fé. Em sua bondade,
Ele nos concede a Sua vida e, pleno de compaixão cuida de nós em nossas aflições. De pé, iniciemos a
nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: O SENHOR É MINHA LUZ, ELE É MINHA SALVAÇÃO, QUE PODEREI
TEMER? DEUS, MINHA PROTEÇÃO! / 1. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que vou
temer? Deus é minha proteção. / Ele guarda minha vida: Eu não vou ter medo, não. / 2. Quando os maus
vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, só querendo me matar, / inimigos
opressores é que vão se liquidar. / 3. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Firme está meu
coração. Sempre firme ficarei. / Se estourar uma batalha, mesmo assim, confiarei. / 4. Sei que eu hei de
ver, um dia, a bondade do Senhor: lá, na terra dos viventes, viverei no seu amor. / Espera em Deus! Cria
coragem! Espera em Deus que é teu Senhor!/
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco! TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL (cantado) CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do
coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.
Solo: Senhor, servo de Deus que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós! TODOS: SENHOR, TENDE
PIEDADE DE NÓS! / Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós!
TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS! / Solo: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente,
tende piedade de nós! TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS!
CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. TODOS: AMÉM.
4. HINO DE LOUVOR - Glória a Deus nos altos céus/ paz na terra aos seus amados. / A Vós louvam, Rei
Celeste / os que foram libertados. / 2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. / Damos
glória a vosso nome, / vossos dons agradecemos. Agradecemos! / 3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito
do Pai, / vós de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai. / 4. Vós que estais junto do Pai,/ como nosso
intercessor/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor. Nosso clamor! / 5. Vós somente, sois o Santo,
/ o Altíssimo, o Senhor, / com o Espírito Divino / de Deus Pai no esplendor! Amém, amém, amém, amém!
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e
fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos caríssimos, confiando na bondade do Senhor, ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (1 Rs 17, 17-24) – Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, 17sucedeu que o filho da dona da casa caiu doente, e o seu mal era tão grave que ele já não
respirava. 18Então a mulher disse a Elias: “O que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura vieste à
minha casa para me lembrares os meus pecados e matares o meu filho?” 19Elias respondeu-lhe: ”Dá-me o
teu filho!” Tomando o menino do seu regaço, levou-o ao aposento de cima onde ele dormia, e o pôs em
cima do seu leito. 20Depois, clamou ao Senhor, dizendo: “Senhor, meu Deus, até a viúva, em cuja casa
habito como hóspede, queres afligir, matando-lhe seu filho?” 21Depois, por três vezes, ele estendeu-se
sobre o menino e suplicou ao Senhor: “Senhor, meu Deus, faze, te rogo, que a alma deste menino volte às
suas entranhas”. 22O Senhor ouviu a voz de Elias: a alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida.
23
Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento superior para o interior da casa, e entregou-o à sua
mãe, dizendo: “Eis aqui o teu filho vivo”. 24A mulher exclamou: “Agora vejo que és um homem de Deus, e
que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 29/30) REFR.: EU VOS EXALTO, Ó SENHOR, / POIS ME LIVRASTES, /
E PRESERVASTES MINHA VIDA DA MORTE! / 1) 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! / 2) 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 visitarnos, / de manhã vem saudar-nos a alegria. / 3) 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. 2ª LEITURA (Gl 1, 11-19) – Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
11
Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. 12Com
efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. 13Certamente
ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a
Igreja de Deus 14e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me
extremamente zeloso das tradições paternas. 15Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre
materno e me chamou por sua graça 16se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os
pagãos, não consultei carne nem sangue 17nem subi, logo, a Jerusalém para estar com os que eram
apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco. 18Três anos
mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. 19E não estive com nenhum
outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS) Eu sou a
ressurreição, eu sou a vida, eu sou! Não morrerá para sempre quem crê em mim, seu Senhor!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 7, 11-17) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 11Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma
grande multidão. 12Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único; e sua mãe

era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. 13Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela
e lhe disse: “Não chore!” 14Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus
disse: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te!” 15O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o
entregou à sua mãe. 16Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: “Um grande profeta
apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo”. 17E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira, e
por toda a redondeza. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - 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.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL – CEL.: Irmãos caríssimos, demos graças a nosso Salvador, que veio a este mundo
para ser Deus-conosco, dizendo, cheios de confiança: Senhor da vida, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, neste Ano da Fé, desperte nos jovens um maior
entusiasmo pelo anúncio da Boa Nova da Salvação, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelos governantes de todas as Nações, para que, pelos caminhos da justiça, da liberdade e da paz,
promovam o desenvolvimento integral de todos os cidadãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos órfãos, pelas viúvas e pelos abandonados, para que sintam a presença de Cristo perto de si e a
Ele se confiem, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Pelos que choram seus entes queridos, para que, confiando na Palavra do Senhor, sejam fortalecidos
com a esperança da ressurreição, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR DA VIDA, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL: Ouvi, Senhor, as nossas preces e concedei-nos, pela vossa compaixão, as graças que humildemente
vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão,
bendito pelo vinho. Bendito sejais, também, pela graça no caminho. / 2. Bendito sejais, Senhor, pelos dons
que apresentamos. Bendito pelo pela fé, bendito pela Igreja. Bendito sejais, também, pela força na peleja.
/ 3. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos, Bendito pelo amor, bendito pela vida, Bendito
sejais, também, pelas nossas mãos unidas!

15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e
acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por
Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV – MR (p. 488) - 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 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.
TODOS: ALEGRAI-NOS, Ó PAI, COM VOSSA LUZ!
CEL.: 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: 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.
TODOS: SOCORREI COM BONDADE OS QUE VOS BUSCAM!
CEL.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes o mundo que, chegada a plenitude
dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
TODOS: POR AMOR NOS ENVIASTES VOSSO FILHO!
CEL.: 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.
TODOS: JESUS CRISTO DEU-NOS VIDA POR SUA MORTE!
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI-NOS PELO DOM DO VOSSO ESPÍRITO!
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA PELO ESPÍRITO!
CEL.: 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". 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 A REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM". Eis o mistério da fé!
TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
CEL.: 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.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: 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.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SACRIFÍCIO DE LOUVOR!
CEL.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa
Francisco, o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares, com 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós
conhecestes a fé.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de
Deus, com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com
todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor
nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – 1. Eu sou o Pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim
não terá sede, ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. / REFR.: EU O RESSUSCITAREI, EU O
RESSUSCITAREI, EU O RESSUSCITAREI NO DIA FINAL! (BIS) / 2. Eu sou o Pão da vida, que se prova e não se
sente fome. O que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna. / 3. O pão que eu
darei é meu corpo, vida para o mundo. O que sempre comer de minha carne viverá em mim como eu vivo
no Pai. / 4. Sim, meu Senhor, eu creio. Que vieste ao mundo a remi-lo. Que tu és o Filho de Deus. E que
estás aqui, alimentando nossas vidas.

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que curais nossos males, agi em
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por
Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 2 Cor 1,1-7; Sl 33 (34); Mt 5, 1-12
Ter.: S. Barnabé, Apóstolo, memória. At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sl 97 (98); Mt 10, 7-13
Qua.: 2 Cor 3, 4-11; Sl 98 (99); Mt 5, 17-19
Qui.: Sto. Antônio de Pádua PresbDr, memória. 2 Cor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Sl 84 (85); Mt 5, 20-26
Sex.: 2 Cor 4, 7-15; Sl 115 (116B); Mt 5, 27-32
Sáb.: 2 Cor 5, 14-21; Sl 102 (103); Mt 5, 33-37
Segunda Semana do Saltério
Décima Semana do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br na página do "Povo de
Deus!"

