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VIGÉSIMO SEGUNDO DO TEMPO COMUM
ANO DA MISERICÓRDIA – ANO C
DIA NACIONAL DO CATEQUISTA
Cor litúrgica: Verde
A.: Irmãos, neste Dia Nacional do Catequista, reconhecemos o ministério catequético como vocação,
resposta ao chamado divino no discipulado e na evangelização. Somos, hoje, convidados à vivência da
humildade. Iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Vamos caminhando lado a lado; somos teus amigos, ó Senhor! Tua amizade é
nossa alegria, por isso Te louvamos com amor./ 2. Cristo é modelo de amizade, pois nos deu a vida por
amor. Dele recebemos força e alegria, para nos doarmos como irmãos./ 3. Seja o nosso encontro com o Pai
um sinal da nossa união, para que, vivendo nós em sua graça, levemos paz e amor aos corações./ 4. Nossa
luz e força é o Senhor, Ele que alegra a nossa vida. Sendo nosso Pai quer ser irmão, por amor se fez nossa
comida.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
P.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados
a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia
do Pai (pausa). P.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós!
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! P.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende
piedade de nós! TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS! P.: Senhor, que sois a vida que renova o
mundo, tende piedade de nós! TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! P.: 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 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 - P.: OREMOS: (Pausa) - Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e
guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos amados, abramos o nosso coração à mensagem que a Sabedoria de Deus quer nos revelar.
Atentos, meditemos as leituras que vamos ouvir.
6. 1ª LEITURA (Eclo 3, 19-21.30-31) – Leitura do Livro do Eclesiástico.
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Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. 20Na
medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor.
Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. 21Pois grande é o poder
do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. 30Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma
planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. 31O homem inteligente reflete sobre as
palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (67/68) R.: COM CARINHO PREPARASTES UMA MESA PARA O POBRE. / 1. Os
justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam, satisfeitos e exultam de alegria! Cantai a Deus, a Deus
louvai, cantai um salmo a seu nome! O seu nome é Senhor: exultai diante dele!/ 2. Dos órfãos ele é Pai, e
das viúvas protetor; é assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar
aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura./ 3. Derramastes lá do alto uma chuva
generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes; e ali vosso rebanho encontrou sua morada;
com carinho preparastes essa terra para o pobre.
8. 2ª LEITURA (Hb 12, 18-19.22-24a) – Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável: “fogo ardente e escuridão, trevas e
tempestade, 19som da trombeta e voz poderosa”, que os ouvintes suplicaram não continuasse. 22Mas vós
vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de
milhões de anjos; 23da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus; de Deus, o Juiz
de todos; dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição; 24de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra
do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / Tomai meu jugo sobre vós e aprendei
de mim, que sou manso e humilde de coração!
10. EVANGELHO – (Lc 14, 1.7-14) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: 1Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o
observavam. 7Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma
parábola: 8“Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode
ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, 9e o dono da casa, que convidou os dois,
venha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. 10Mas,
quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá:
‘Amigo, vem mais para cima’. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. 11Porque
quem se eleva, será humilhado e quem se humilha, será elevado”. 12E disse também a quem o tinha
convidado: “Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem
teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua
recompensa. 13Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os
cegos. 14Então tu serás feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na
ressurreição dos justos”. 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 DOS FIÉIS - P.: Irmãos, Deus, em seu Filho, veio habitar entre nós para partilhar Sua vida
divina. A Ele elevemos nossas preces, dizendo: Dai-nos, Senhor, a graça da humildade!
TODOS: DAI-NOS, SENHOR, A GRAÇA DA HUMILDADE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, catequista do mundo inteiro, para que saiba nos conduzir sempre
mais à vivência da humildade, da misericórdia e ao desapego dos bens materiais, rezemos ao Senhor.
TODOS: DAI-NOS, SENHOR, A GRAÇA DA HUMILDADE!
2) Pelos governantes do nosso país, para que realizem políticas públicas com caridade e justiça, em vista
do bem comum de todos os cidadãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: DAI-NOS, SENHOR, A GRAÇA DA HUMILDADE!
3) Pelos catequistas de nossa comunidade, para que ensinem com fidelidade a doutrina da Igreja e
testemunhem de modo coerente o Evangelho de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: DAI-NOS, SENHOR, A GRAÇA DA HUMILDADE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos realizar obras de misericórdia no nosso dia a dia e
sejamos solidários com os pobres e os excluídos, rezemos ao Senhor.
TODOS: DAI-NOS, SENHOR, A GRAÇA DA HUMILDADE!
(Preces Espontâneas):
P: Senhor, atendei os nossos pedidos e ajudai-nos a praticar o que enobrece as pessoas, para termos a
alegria da gratuidade. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – R.: NO TEU ALTAR, SENHOR, COLOCO A MINHA VIDA EM ORAÇÃO./ 1. A alegria
de te amar e ser amado quero em tuas mãos depositar./ 2. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver
com mais amor./ 3. Os amigos que me deste e que são teus, tudo entrego a ti, ó Senhor.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça
da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo
Comum II: O mistério da salvação - MR (p. 429) - P.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no
lenho da Cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele,
os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos aos seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e
deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, 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!
P.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, com o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
P.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
P.: 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.
TODOS: AMÉM.

18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – R.: COM AMOR ETERNO EU TE AMEI, DEI A MINHA VIDA POR AMOR.
AGORA, VAI, TAMBÉM AMA O TEU IRMÃO./ 1. Já não somos servos, mas os teus amigos, à tua mesa nos
sentamos pra comermos deste pão./ 2. Que nossa amizade se estenda a todos, pois o Cristo nos ensina
que o amor é dom total./ 3. Terá recompensa até um copo d'água. O amor que é verdadeiro se traduz em
gesto e vida./ 4. Cristo, partilhando sua graça e vida, quer que, unidos, a vivamos sempre entre os irmãos./
5. Se permanecermos no amor de Cristo, viveremos sua mensagem de esperança e alegria./ 6. O pão da
alegria nos alimentou, que ele seja nossa força e nos sustente a caminhada.

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida,
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos
servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO VOCACIONAL
TODOS: Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite:
“Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, ele nos dê sabedoria para ver o caminho e
generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta
nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao
Reino, na Vida Consagrada e Religiosa. Senhor, que a messe não se perca por falta de pastores. Sustenta a
fidelidade de nossos bispos, padres, consagrados e leigos. Dá perseverança aos nossos seminaristas e
vocacionados. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da
vida e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da igreja, modelo dos
seguidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. (Bento XVI)

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Martírio de S. João Batista, mem. Jr 1,17-19; Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 (R/. 15a); Mc 6,17-29
Ter.: 1Cor 2,10b-16; Sl 144(145),8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14(R/. 17a); Lc 4,31-37
Qua: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33),12-13. 14-15. 20-21 (R/. 12b); Lc 4,38-44
Qui: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24),1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. 1); Lc 5,1-11
Sex: 1Cor 4,1-5; Sl 36(37),3-4.5-6.27-28.39-40 (R/. 39a); Lc 5,33-39
Sáb: Gregório Magno PpDr. Mem. 1 Cor 4,6b-15; Sl 144(145),17-18. 19-20. 21 (R/. 18a); Lc 6,1-5
Segunda Semana do Saltério
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