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INTRODUÇÃO - Com.: Caros irmãos e irmãs, neste domingo em que celebramos a vocação dos cristãos
leigos e leigas, os quais pela força dos Sacramentos do Batismo e da Confirmação, têm a missão de
estender o Reino de Deus em toda a terra, rezemos para que sejam fortalecidos pela graça do Senhor nas
suas mais diversas atividades e levem com disponibilidade e coragem a mensagem divina de salvação a
todos os homens. E de modo especial, visto que a Catequese é um serviço primordial na Igreja, tendo a
tarefa de instruir os discípulos de Cristo, louvemos a Deus por todos os leigos que se dedicam e se doam a
este serviço. Fiquemos de pé e iniciemos, com entusiasmo, a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: O SENHOR NECESSITOU DE BRAÇOS PARA AJUDAR A CEIFAR A MESSE. E
EU OUVI SEUS APELOS DE AMOR, ENTÃO RESPONDI: "AQUI ESTOU, AQUI ESTOU!" / 1. Eu vim para dizer
que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi! / 2. Eu vim para dizer que eu quero
te ajudar, eu quero assumir a tua cruz e carregar! / 3. Eu vim para dizer que eu vou profetizar, eu quero
ouvir a tua voz e propagar! / 4. Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar e, com meus irmãos, um
mundo novo edificar!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja
convosco! TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados:
TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. CEL.: Deus
todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS:
AMÉM.
Solo: Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós!
TODOS: SENHOR, SENHOR, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS!
Solo: Cristo, tende piedade de nós!
TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS!
Solo: Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós!
TODOS: SENHOR, SENHOR, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS!
4. 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 DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só
desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste
mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos caríssimos, em Cristo e por Cristo, a salvação é oferecida a todos os homens como um dom
precioso da graça. Ouçamos com amor as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 66, 18-21) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 18Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e
línguas; eles virão e verão minha glória. 19Porei no meio deles um sinal, e enviarei, dentre os que foram
salvos, mensageiros para os povos de Társis, Fut, Lud, Mosoc, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, e
para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às
nações minha glória, 20e reconduzirão, de toda parte, até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda
ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, - diz o Senhor
- e como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. 21Escolherei
dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 116/117) REFR.: PROCLAMAI O EVANGELHO A TODA CRIATURA!
(BIS) / 1- Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o! / 2- Pois comprovado é seu
amor para conosco, para sempre ele é fiel!
8. 2ª LEITURA (Hb 12, 5-7.11-13) – Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 5Já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos: “Meu filho,
não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende; 6pois o Senhor corrige a
quem ele ama e castiga a quem aceita como filho”. 7É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos
que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? 11No momento mesmo, nenhuma
correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles
que nela foram exercitados. 12Portanto, “firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos; 13acertai os
passos dos vossos pés”, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do
Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida; ninguém chega ao Pai senão por mim.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 13, 22-30) - 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, 22Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para
Jerusalém. 23Alguém lhe perguntou: “Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus
respondeu: 24“Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos

tentarão entrar e não conseguirão. 25Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado
de fora, começareis a bater, dizendo: ‘Senhor, abre-nos a porta!’ Ele responderá: ‘Não sei de onde sois.’
26
Então começareis a dizer: ‘Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças!’ 27Ele,
porém, responderá: ‘Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça!’ 28Ali
haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no Reino
de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. 29Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e
tomarão lugar à mesa no Reino de Deus. 30E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão
últimos”. 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 e irmãs, peçamos ao Pai pelas necessidades da Igreja e do mundo,
dizendo: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
1) Pela Santa Igreja, para que, na fidelidade ao Evangelho e no anúncio corajoso de Cristo, continue
gerando leigos e leigas comprometidos com a missão, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
2) Pelos dirigentes de todas as nações, para que, na missão a eles confiada busquem viver na justiça,
deixando-se corrigir pela palavra de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Pelos cristãos para que, deixando-se conduzir pelo Espírito do Senhor, assumam de modo autêntico e
fiel os compromissos batismais de filhos de Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
4) Por todos os Catequistas, para que ensinem com fidelidade a doutrina da Igreja e testemunhem de
modo coerente o Evangelho de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
CEL: Atendei, ó Deus, os pedidos do Vosso povo e concedei que sejamos fiéis aos ensinamentos de Vosso
Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: SABES, SENHOR, O QUE TEMOS É TÃO POUCO PRA DAR, MAS ESSE
POUCO, NÓS QUEREMOS COM OS IRMÃOS COMPARTILHAR. /1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos,
comprometer a vida, buscando a união. / 2. Sabemos que é difícil, os bens compartilhar, mas com a tua
graça, Senhor, queremos dar. / 3. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo o bem a todos,
sem nada exigir.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez,
conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. 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 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.
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: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS,
SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
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 (Leonardo, Valdir e José Aparecido), 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, São José, seu esposo, 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 – REFR.: BOM É LOUVAR O SENHOR, NOSSO DEUS, CANTAR SALMOS AO
NOME DO ALTÍSSIMO, COM ALEGRIA ACLAMAR SEU AMOR, SUA GLÓRIA, BONDADE E PODER. / 1. Como
tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contemplo no céu,
olho a terra: também nela estás. / 2. Tu engrandeces o homem mortal: da natureza ele é rei e Senhor. De
honra o coroaste, de glória e poder, pouco menos que aos anjos do céu. / 3. Narram os céus o que fez tua
mão, todo o universo teu nome bendiz. A criação é um canto de amor, e esse canto é também meu louvor.
/ 4. Tua bondade cercou-me de bens, tudo o que tenho é por graça e favor. Quero teus dons com os
irmãos partilhar, vendo em ti nosso Deus, nosso Pai. / 5. Chave suprema de um plano de Pai, neste
universo que evolui na dor. Deste-nos Cristo, Homem-Deus, nosso irmão, e é por ele que vamos a ti.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o
sacramento do vosso amor, e transformai-nos de tal modo pela vossa graça, que em tudo possamos
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO VOCACIONAL
Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que
mantenham viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela pregação da sua Palavra e
pela administração dos sacramentos com os quais renovais continuamente os vossos fiéis. Dai-nos santos
ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos guardiões da Eucaristia, o sacramento do
supremo dom de Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros da vossa misericórdia, os quais,
através do sacramento da Reconciliação, difundem a alegria do vosso perdão. Fazei, ó Pai, que a Igreja
acolha com alegria as numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho e, dócil aos seus ensinamentos,
cuide das vocações ao ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os Bispos, os sacerdotes, os
diáconos, as pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo para que cumpram fielmente a sua
missão no serviço do Evangelho. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha dos
Apóstolos, rogai por nós. (Papa Bento XVI).
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 1 Ts 1,1-5.8b-10; Sl 149; Mt 23, 13-22
Ter.: Sta Mônica, memória. 1 Ts 2, 1-8; Sl 138 (139); Mt 23, 23-26
Qua.: Sto Agostinho BDr, memória; 1 Ts 2, 9-13; Sl 138 (139); Mt 23, 27-32
Qui.: Martírio de S. João Batista, memória. Jr 1, 17-19; Sl 70 (71); Mc 6, 17-29
Sex.: 1 Cor 1, 1-9; Sl 96 (97); Mt 25, 1-13
Sab.: 1 Ts 4, 9-11; Sl 97 (98); Mt 25, 14-30
Primeira Semana do Saltério
Vigésimo Primeiro Domingo do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

