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TRIGÉSIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO DA FÉ
Cor Litúrgica: verde
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos, Deus escuta a prece do humilde e rejeita o coração orgulhoso. Quem segue
os seus mandamentos é ouvido em suas necessidades, porque deposita Nele a sua confiança. De pé,
iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA –1. Um pouco além do presente, alegre, o futuro anuncia a fuga das sombras da
noite, a luz de um bem novo dia! / REFR.: VENHA TEU REINO, SENHOR! A FESTA DA VIDA RECRIA, A
NOSSA ESPERA E A DOR TRANSFORMA EM PLENA ALEGRIA! (BIS) AIÊ, EIÁ, AIÊ, AÊ, AÊ. / 2. Botão de
esperança se abre, prenúncio da flor que se faz promessa da tua esperança que a vida abundante nos traz.
/ 3. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem
ódio nem dores. / 4. Saudades de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência: de corpos e mãos
que se encontram, sem armas, sem morte e violência. / 5. Saudade de um mundo sem donos: ausência de
fortes e fracos, derrota de todos sistemas que criam palácios, barracos. / 6. Já temos preciosa semente,
penhor do teu Reino, agora. Futuro ilumina o presente, Tu vens e virás sem demora.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco! TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. (Pausa).
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.: Irmãos, com humildade, escutemos o que Deus nos fala e confiemos em sua misericórdia.
Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Eclo 35, 15b-17.20-22a) – Leitura do Livro do Eclesiástico.
15b
O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. 16Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas
escuta, sim, as súplicas dos oprimidos; 17jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando
desabafa suas mágoas. 20Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão
até as nuvens. 21A prece do humilde atravessa as nuvens: enquanto não chegar não terá repouso; e não
descansará até que o Altíssimo intervenha, 22afaça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do
Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 33/34) - REFR.: O POBRE CLAMA A DEUS E ELE ESCUTA: O
SENHOR LIBERTA A VIDA DOS SEUS SERVOS. / 1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam os
humildes e se alegrem! / 2. Mas Deus volta a sua face contra os maus, para da terra
apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as
angústias os liberta. / 3. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito
abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigado não será quem nele
espera.
8. 2ª LEITURA (2 Tm 4, 6-8.16-18) – Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: 6Quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício; aproxima-se o momento de minha
partida. 7Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 8Agora está reservada para mim a
coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos
que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. 16Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu;
todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. 17Mas o Senhor esteve a meu lado e me
deu forças; ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as
nações; e eu fui libertado da boca do leão. 18O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu
Reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos séculos! Amém. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / O Senhor reconciliou o
mundo em Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos
salva.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 18, 9-14) - 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, 9Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e
desprezavam os outros: 10“Dois homens subiram ao Templo para rezar: um era fariseu, e outro cobrador
de impostos. 11O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ‘Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como
os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. 12Eu jejuo duas

vezes por semana, e dou o dízimo de toda a minha renda’. 13 O cobrador de impostos, porém, ficou à
distância, e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu; mas batia no peito, dizendo: ‘Meu Deus, tem
piedade de mim que sou pecador!’ 14Eu vos digo: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois
quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado”. 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 Deus, que é Pai e nos escuta em nossas
necessidades. Cheios de confiança, elevemos nossa oração, dizendo: Ouvi, Senhor, a nossa oração!
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que, consciente da própria identidade missionária, se empenhe em
seguir Cristo fielmente, proclamando o Evangelho a todos os povos, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
2) Pelas autoridades governamentais, para que auxiliem na construção da paz e da justiça e ofereçam
uma contribuição válida à promoção do bem comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
3) Por todos os missionários, especialmente os que sofrem perseguições por causa do anúncio da Boa
Nova da Salvação, para que Deus os proteja e fortifique na prática do testemunho cristão, rezemos ao
Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
4) Pelos cristãos do mundo inteiro, para que, reconhecendo com humildade sua condição de pecadores
diante de Deus, acolham, com generosidade, Seu amor que nos salva, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
(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. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em
nosso próprio lar. Nós somos missionários: eis a nossa vocação, Jesus convida a todos, ai de mim se eu me
calar. / REFR.: NESTA MESA, Ó SENHOR, APRESENTAMOS PÃO E VINHO, DONS DA TERRA E DO
TRABALHO. PELA IGREJA MISSIONÁRIA VOS LOUVAMOS, VEDE A MESSE QUE PRECISA DE OPERÁRIOS./
2. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz
de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão.
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) - 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 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 castíssimo 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 – A quem se julga ser o tal, despreza os outros, julga mal. A quem pretende ser
maior é bom que saiba menor. / REFR.: QUEM SE EXALTA SERÁ HUMILHADO, QUEM SE HUMILHA SERÁ
EXALTADO. NÃO SE ENGANA QUEM NOS CONHECE, A VERDADE SEMPRE APARECE. / Dois foram pra rezar
no Templo diante do Senhor. Um deles era fariseu que foi ao templo se elogiar. / O publicano se prostrou
humilde, viu-se pecador e seu pecado confessou, mostrando a Deus a sua dor. / Quem foi a Deus se
vangloriar e seu viver falsificar, voltou pra casa bem pior, mais infeliz e sem amor. / O publicano foi veraz,
pediu perdão, reconheceu, voltou pra casa tendo paz, foi aprovado por seu Deus.
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.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Ss. Simão e Judas Tadeu Aps, festa. Ef 2, 19-22; Sl 18 (19); Lc 6, 12-19.
Ter.: Rm 8, 18-25; Sl 125 (126); Lc 13, 18-21
Qua.: Rm 8, 26-30; Sl 12 (13); Lc 13, 22-30
Qui.: Rm 8, 31b-39; Sl 108 (109); Lc 13, 31-35
Sex.: Rm 9,1-5; Sl 147 (147B); Lc 14, 1-6
Sáb.: Comemoração de todos os fiéis defuntos

Segunda Semana do Saltério
Trigésima Semana do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

