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TRIGÉSIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES E DO SANTO ROSÁRIO
Cor Litúrgica: verde
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos amados, a Liturgia deste domingo nos ensina que é contraditório dizer que se
ama a Deus, permanecendo indiferente aos pobres, aos doentes, aos migrantes e aos excluídos. Nesta
celebração, rezemos de modo especial por todas as ações missionárias desenvolvidas em nossa
Arquidiocese. Fiquemos de pé e iniciemos, com alegria, a Santa Missa.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: EXULTE DE ALEGRIA QUEM BUSCA A DEUS, QUEM BUSCA A DEUS,
QUEM BUSCA A DEUS, SUA FACE É TUDO O QUE EU QUERIA! / 1. Que se abram teus ouvidos ao clamor
dos meus pedidos! Se dos erros vais lembrar, quem, Senhor, vai aguentar? Porque há em ti perdão, todos
te respeitarão! / 2. No Senhor minh’alma espera, eu confio em sua palavra. O vigia espera o sol, eu espero
o meu Senhor. Seu amor, sua piedade nos libertam da maldade! / 3. Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos
confiemos! No Espírito cantemos, uns aos outros consolemos. Ao Deus vivo celebremos e um louvor,
contritos, demos!
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.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para
que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. TODOS: PORQUE SOMOS
PECADORES. CEL.: Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia. TODOS: E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. CEL.:
Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
TODOS: AMÉM. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.:
Cristo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, tende piedade de
nós. TODOS: 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) - Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a
esperança e a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com: Meus irmãos, quando vivemos intensamente o amor a Deus e ao próximo, cresce também em nós
um novo ardor missionário. Atentamente, acolhamos a Palavra que nos ensina a amar.

6. 1ª LEITURA (Ex 22, 20-26) – Leitura do Livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: 20Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do
Egito. 21Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. 22Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o
seu clamor. 23Minha cólera, então, se inflamará e eu vos matarei à espada; vossas mulheres ficarão viúvas
e órfãos os vossos filhos. 24Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu
lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. 25Se tomares como penhor o manto do teu próximo,
deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. 26Pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele
tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. TODOS:
GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 17/18)
REFR.: EU VOS AMO, Ó SENHOR, SOIS MINHA FORÇA E SALVAÇÃO! / 1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha
força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e
poderosa salvação. / 2. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção; em vós
espero! Invocarei o meu Senhor: a ele a glória e dos meus perseguidores serei salvo! / 3. Viva o Senhor!
Bendito seja o meu rochedo! E louvado seja Deus, meu Salvador! Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e
mostrais misericórdia ao vosso Ungido.
8. 2ª LEITURA (1Ts 1, 5c-10) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: 5cSabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. 6E vós vos tornastes imitadores
nossos e do Senhor, acolhendo a Palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações.
7
Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. 8Com efeito, a partir de vós, a
Palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se
por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, 9pois as pessoas mesmas contam como vós nos
acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro,
10
esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos: Jesus, que nos livra do castigo
que está por vir. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFRÃO: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. / Se alguém me ama,
guardará minha Palavra, e o meu Pai o amará e a Ele nós viremos.(bis)
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 22, 34-40) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A
VÓS, SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 34Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se
reuniram em grupo, 35e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 36“Mestre, qual é o maior
mandamento da Lei?” 37Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma, e de todo o teu entendimento!’ 38Esse é o maior e o primeiro mandamento. 39O segundo é
semelhante a esse: ‘Amarás ao teu próximo como a ti mesmo’. 40Toda a Lei e os profetas dependem desses
dois mandamentos”. 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, roguemos ao Pai, que nos deu por meio de Cristo o
mandamento supremo do Amor e digamos confiantes: Senhor, atendei a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, pelos que a servem com amor e dedicação e pelos que tomam a sua cruz
para seguir o Mestre, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
2) Pelo nosso Bispo Auxiliar Emérito, Dom Francisco de Paula Victor, que hoje comemora o aniversário de
sua ordenação episcopal, para que, por meio do serviço oculto da oração, continue acompanhando a
obra missionária em nossa Arquidiocese, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
3) Pelos povos onde a guerra parece não ter fim e pelas famílias onde já não há amor, para que Deus lhes
renove a esperança, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que aprendamos a fazer o bem aos que precisam com as palavras e
os gestos simples de Jesus, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas):
CEL: Suba até vós, Deus de bondade, o clamor da Igreja suplicante e fazei que Vosso povo, libertado da
cegueira de seus pecados, vos sirva com amor e nunca lhe falte a Vossa luz. Por Cristo, Nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi
de graça e com amor. REFR.: O HOMEM QUE TRABALHA FAZ A TERRA PRODUZIR. O TRABALHO
MULTIPLICA OS DONS QUE NÓS VAMOS REPARTIR. / 2. Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo
vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. / 3. E nós participamos da construção do mundo novo
com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos
diante de vós, e seja para vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS:
AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV – MR (p. 488).
CEL.: 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: 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, 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, 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.: . TEU DEUS E SENHOR AMARÁS, DE TODO ESSE TEU CORAÇÃO, COM
TUDO O QUE É TUA VIDA, COM TODA TUA COMPREENSÃO! (BIS) / 1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, em
achar um abrigo no Senhor. / 2. Eu, agora, estarei sempre com ele, pois me veio trazendo pela mão. / 3.
Vosso plano de amor me vai guiando, para chegar, finalmente, em vossa glória. / 4. Quem se afasta de vós,
nada consegue, quem se alegra sem vós, não é feliz. / 5. Vou cantar a bondade do Senhor pelas ruas e
praças da cidade.

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que os vossos sacramentos
produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora
celebramos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO DA CAMPANHA MISSIONÁRIA – 2014
Pai de Bondade, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, enviado para dar vida plena a toda criatura. Dános teu Espírito para que, libertos do egoísmo e do medo, lutemos com coragem contra toda forma de
escravidão. Como Igreja missionária, renovamos nosso compromisso de anunciar o Evangelho em toda
parte. E, com intercessão de Maria, alcançar a libertação prometida. Amém.

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Fl 4, 32-5,8; Sl 1; Lc 13, 10-17.
Ter.: Ss. Simão e Judas Tadeu. Apóstolos. Festa. Ef 2, 19-22; Sl 18; Lc 6, 12-19.
Qua.: Ef 6, 1-9; Sl 144; Lc 13, 22-30.
Qui.: Ef 6, 10-20; Sl 143; Lc 13, 31-35.
Sex.: Fl 1, 1-11; Sl 110; Lc 14, 1-6.
Sáb.: Com. Todos os Santos. Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.

Segunda Semana do Saltério
Trigésima Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: CD Litúrgico VII- Ed. Paulus • Cantos e Orações - Ed. Vozes • Hinário Litúrgico 3 - CNBB

