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Cor Litúrgica: Verde

INTRODUÇÃO – Com.: Meus irmãos, nesta Liturgia, Cristo nos revela o Seu rosto amoroso e misericordioso
e nos convida a realizar a experiência do perdão. Fiquemos de pé e iniciemos, com confiança, 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 do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.:
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.
3. ATO PENITENCIAL – Cantado - CEL.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios. (Pausa).
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.
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, força daqueles que esperam em vós, sede favorável
ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para
que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo vossos mandamentos. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Caros irmãos, a vida do fiel cristão é um processo contínuo de conversão a Deus. Abramos nossos
corações aos Seus ensinamentos.
6. 1ª LEITURA (2 Sm 12, 7-10.13) – Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Naqueles dias, 7Natã disse a Davi: “Esse homem és tu! Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi
como rei de Israel, e salvei-te das mãos de Saul. 8Dei-te a casa do teu senhor e pus nos teus braços as
mulheres do teu senhor, entregando-te também a casa de Israel e de Judá; e, se isto te parece pouco, vou
acrescentar outros favores. 9Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada?
Feriste à espada o hitita Urias, para fazer da sua mulher a tua esposa, fazendo-o morrer pela espada dos
amonitas. 10Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher
do hitita Urias para fazer dela a tua esposa. 13Davi disse a Natã: “Pequei contra o Senhor”. Natã respondeulhe: “De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás! Entretanto, por teres
ultrajado o Senhor com teu procedimento o filho que te nasceu morrerá”. Palavra do Senhor. TODOS:
GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 31/32) REFR.: EU CONFESSEI, AFINAL, MEU PECADO E
PERDOASTES, SENHOR, MINHA FALTA! / 1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta!
Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado! E em cuja alma não há falsidade / 2.
Eu confessei, afinal, meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: “Eu irei confessar meu pecado!” E
perdoastes, Senhor, minha falta. / 3. Sois para mim proteção e refúgio; na minha angústia me haveis de
salvar e envolvereis a minha alma no gozo. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria!
Corações retos, cantai jubilosos!
8. 2ª LEITURA (Gl 2, 16.19-21) – Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Irmãos: 16Sabendo que ninguém é justificado por observar a Lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo,
nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática
da Lei, porque pela prática da Lei ninguém será justificado. 19Aliás, foi em virtude da Lei que eu morri para
a Lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. 20Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive
em mim. Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por
mim se entregou. 21Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela Lei, então Cristo morreu
inutilmente. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) O Reino do céu
está perto! Convertam-se, irmãos, é preciso! / Creiam todos no Evangelho! Creiam todos no Evangelho!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 7, 36-8,3) - 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, 36Um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do
fariseu e pôs-se à mesa. 37Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à
mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, 38e, ficando por detrás, chorava
aos pés de Jesus; com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de
beijos e os ungia com o perfume. 39Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: “Se este
homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora”. 40Jesus
disse então ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa para te dizer”. Simão respondeu: “Fala, mestre!” 41“Certo

credor tinha dois devedores; um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro, cinquenta. 42Como não
tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais?” 43Simão respondeu: “Acho
que é aquele ao qual perdoou mais”. Jesus lhe disse: “Tu julgaste corretamente”. 44Então Jesus virou-se
para a mulher e disse a Simão: “Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me
ofereceste água para lavar os pés; ela, porém banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os
cabelos. 45Tu não me deste o beijo de saudação; ela, porém desde que entrei, não parou de beijar meus
pés. 46Tu não derramaste óleo na minha cabeça; ela, porém, ungiu meus pés com perfume. 47Por esta
razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito
amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor”. 48E Jesus disse à mulher: “Teus pecados
estão perdoados”. 49Então, os convidados começaram a pensar: “Quem é este que até perdoa pecados?”
50
Mas Jesus disse à mulher: “Tua fé te salvou. Vai em paz!” 8,1Depois disso, Jesus andava por cidades e
povoados, pregando e anunciando a Boa-nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele; 2e também algumas
mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual
tinham saído sete demônios; 3Joana, mulher de Cuza, alto funcionário de Herodes; Susana, e várias outras
mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. 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, oremos a Deus Pai que, pela ressurreição de Jesus Cristo,
nos deu uma vida nova e supliquemos humildemente, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que anuncie a misericórdia, a paz e o perdão de Deus, revelados a nós
por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelo nosso Arcebispo emérito, Dom José Freire Falcão, que nos próximos dias comemora o aniversário
de sua Ordenação Episcopal e Presbiteral, para que o Senhor o cumule de graças por todo o bem que
faz à nossa Arquidiocese, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Por todos os que sofrem no corpo e na alma, para que experimentem o amor de Cristo na presença
amiga e fraterna dos cristãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos imitar o gesto de Cristo, perdoando e acolhendo o
irmão que nos ofendeu, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

(Preces Espontâneas)
CEL: Deus todo poderoso, atendei as nossas súplicas, tende misericórdia de nós, perdoai os nossos pecados
e dai-nos a vida eterna. 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.: Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres
humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa
alma. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA SOBRE A RECONCILIAÇÃO II – MR (p. 871) - Nós vos agradecemos, Deus Pai,
todo-poderoso, e por causa de vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da
humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a
procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo mova os corações, de modo que os inimigos voltem à
amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.
TODOS: FAZEI-NOS, Ó PAI, INSTRUMENTOS DE VOSSA PAZ.
CEL.: Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio, e
a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar
de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados cantamos (dizemos) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a
vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o
caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
TODOS: FAZEI-NOS, Ó PAI, INSTRUMENTOS DE VOSSA PAZ.
CEL.: Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos recompusestes por vosso Filho, entregando-o à
morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação
que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: Santificai, por vosso
Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão,
pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e,
proclamando a vossa misericórdia, 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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!

CEL.: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e
ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o sacrifício da perfeita reconciliação.
TODOS: GLÓRIA E LOUVOR AO PAI, QUE EM CRISTO NOS RECONCILIOU!
CEL.: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e, nesta Ceia, dai-nos o mesmo Espírito,
de reconciliação e de paz.
TODOS: GLÓRIA E LOUVOR AO PAI, QUE EM CRISTO NOS RECONCILIOU!
CEL.: Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Sergio, com os bispos
auxiliares, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os
seres humanos e instrumento da vossa paz.
TODOS: GLÓRIA E LOUVOR AO PAI, QUE EM CRISTO NOS RECONCILIOU!
CEL.: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho em união com a Virgem Maria, Mãe de
Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de
todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo,
nosso Senhor.
TODOS: GLÓRIA E LOUVOR AO PAI, QUE EM CRISTO NOS RECONCILIOU!
CEL.: 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 – 1. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto dizendo tudo!... Se
não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. / REFR.: ELA MUITO AMOU, TEM A MINHA
PAZ. VAI SEGUIR CAMINHO SEM TEMOR. SABE QUEM EU SOU E SERÁ CAPAZ DE ESPALHAR NA TERRA O
MEU AMOR! / 2. Ela ultrapassou toda a medida, não lhe bastando meros preceitos. Lágrimas, perfume que acolhida! Nem se importando com preconceitos. / 3. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava
daquele gesto, ele revelou como era raro esse carinho tão manifesto. / 4. Ele é sempre mais que um
convidado: se põe à mesa nutrindo a vida, olha os corações e põe de lado toda aparência, cura a ferida.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: Oremos: (Pausa) Ó Deus, esta comunhão da Eucaristia
prefigura a união dos fiéis em vosso amor; fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por
Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 2 Cor 6, 1-10; Sl 97 (98); Mt 5, 38-42
Ter.: 2 Cor 8, 1-9; Sl 145 (146); Mt 5, 43-48
Qua.: S.Romualdo Ab, MFac. 2 Cor 9, 6-11; Sl 111 (112); Mt 6, 1-6.16-18
Qui.: 2 Cor 11, 1-11; Sl 110 (111); Mt 6, 7-15
Sex.: S. Luís Gonzaga Rlg, memória. 2 Cor 11, 18. 21b-30; Sl 33 (34); Mt 6, 19-23
SÁB.: S. Paulino de Nola B, MFac Ss. João Fisher B e Tomás Moro Mts., MFac. 2 Cr 12, 1-10; Sl 33 (34); Mt 6, 24-34

3ª SEMANA DO SALTÉRIO
11º DOMINGO 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!"

