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ANO DA FÉ
NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos, neste domingo, retomamos o Tempo Comum e vemos que Cristo chama a todos para
participar do Seu reino; basta que O acolhamos com fé verdadeira. Iniciemos nossa celebração, cantando.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – VIMOS AQUI, Ó SENHOR, PRA CANTAR TUA BONDADE, AMOR QUE SE DÁ SEM CESSAR! /
1. És o caminho, verdade e vida! És o amigo que perde a vida, buscando a todos salvar! / 2. És o rochedo, o guia fiel!
És a esperança de todos que buscam viver em tua casa, Senhor!
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 - (Cantado) - 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).
/ 1. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. TODOS: DE NÓS TENDE PIEDADE! SENHOR, TENDE
PIEDADE! / 2. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade. TODOS: DE NÓS TENDE PIEDADE! Ó CRISTO, TENDE
PIEDADE! / 3. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida. TODOS: DE NÓS TENDE PIEDADE! SENHOR,
TENDE PIEDADE!
CEL.: 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. / 1. Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. / 2. Nós
vos damos graças por vossa imensa glória! Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai! / 3. 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! / 4. Só vós sois o Santo, só vós o
Senhor, Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. / GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE AMADOS. AMÉM!
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos
humildemente: afastai de nós o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos, pela Palavra de Deus, crescemos na fé. Escutemos com atenção as leituras que serão
proclamadas.
6. 1ª LEITURA (1 Rs 8, 41-43) – Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, Salomão rezou no Templo, dizendo 41“Senhor, pode acontecer que até um estrangeiro que não
pertence a teu povo, Israel, 42escute falar de teu grande nome, de tua mão poderosa e do poder do teu braço. Se,
por esse motivo, ele vier de uma terra distante, para rezar neste templo, 43Senhor, escuta então do céu onde moras
e atende a todos os pedidos desse estrangeiro, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e o

respeitem, como faz o teu povo Israel, e para que saibam que o teu nome é invocado neste templo que eu construí”.
Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (SALMO 116/117) REFR.: IDE, VÓS, POR ESTE MUNDO AFORA/ E PROCLAMAI O
EVANGELHO A TODOS!/ 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 (Gl 1, 1-2.6-10) – Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
1
Eu, Paulo, apóstolo – não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e
por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos – 2e todos os irmãos que estão comigo, às Igrejas da Galácia. 6Admiro-me
de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro
evangelho. 7Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o
evangelho de Cristo. 8Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente
daquele que vos pregamos, seja excomungado. 9Como já dissemos e agora repito: Se alguém vos pregar um
evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. 10Será que eu estou buscando a aprovação dos
homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em
agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. / Deus o mundo tanto amou, que
seu Filho entregou! / Quem no Filho crê e confia, nele encontra eterna vida!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO (Lc 7, 1-10) - 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, 1Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. 2Havia lá um
oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, e que estava doente, à beira da morte. 3O oficial
ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus, para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado.
4
Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: “O oficial merece que lhe faças este favor, 5porque ele
estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga”. 6Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando
já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: “Senhor, não te incomodes, pois não sou
digno de que entres em minha casa. 7Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena
com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. 8Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados
que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um: ‘Vai!’, ele vai; e a outro: ‘Vem!’, ele vem; e ao meu empregado:
‘Faze isto!’, ele o faz’”. 9Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia, e disse: “Eu vos
declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé”. 10Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e
encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. SÍMBOLO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO – Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido
do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e

glorificado: Ele, que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo
para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, elevemos a Deus Pai todo-poderoso nossa oração, para que a súplica
feita com fé nos alcance o que pedimos. Digamos juntos: Ouvi, Senhor, a oração da vossa Igreja!
TODOS: OUVI, SENHOR, A ORAÇÃO DA VOSSA IGREJA!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, com simplicidade e sabedoria, continue despertando em
nossos corações o desejo de crescer continuamente na fé, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A ORAÇÃO DA VOSSA IGREJA!
2) Pelos nossos governantes, para que, a exemplo do centurião romano, busquem melhorias para o povo e se
deixem guiar pela fé em Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A ORAÇÃO DA VOSSA IGREJA!
3) Pelos jovens de nossa Arquidiocese, para que, neste Ano da Fé, possam aprofundar o conhecimento do
mistério de Cristo a fim de testemunhar a alegria dos discípulos missionários, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A ORAÇÃO DA VOSSA IGREJA!
4) Pelos diáconos de nossa Arquidiocese que serão ordenados sacerdotes no próximo dia 08, para que sejam
servidores do Reino e, com coragem, anunciem a Pessoa de Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A ORAÇÃO DA VOSSA IGREJA!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Senhor, nosso Deus, estendei a Vossa mão à humanidade fatigada e oprimida e concedei aos fiéis da Santa
Igreja uma fé viva e audaz a serviço do Reino que vosso Filho veio inaugurar entre nós. Ele que é Deus convosco, na
unidade do Espírito Santo.
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 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.: Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai, acorremos ao altar com nossas
oferendas; dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum IV - MR (p. 431) - Na verdade,
é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a
humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorioso, da morte, trouxe-nos a vida eterna.
Subindo, triunfante, ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E, enquanto esperamos a plenitude de vosso Reino,
com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...

CEL.: 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!
CEL.: 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, 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!
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 – SENHOR, EU NÃO SOU DIGNO DE QUE ENTREIS EM MINHA CASA. / MAS DIZEI UMA
PALAVRA E O MEU SERVO SERÁ SALVO! (BIS) - Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, mais que as nuvens a vossa
verdade. - Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor! - Os vossos juízos superam os abismos
profundos dos mares. Os animais e os humanos salvais, quão preciosa é, Senhor, vossa graça. - Eis que os filhos dos
homens se abrigam sob as sombras das asas de Deus. Na abundância de nossa morada eles vêm saciar-se de bens! Vós lhes dais de beber água viva na torrente de vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida e em vossa luz

contemplamos a luz! - Conservais aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. - Toda glória, ó Deus, nós vos
damos e louvores alegres cantamos!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutris
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé não somente em palavras, mas também na
verdade de nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. Carlos Lwanga e Comps.Mts, memória; Tb 1,3; 2, 1a-8; Sl 111 (112); Mc 12, 1-12;
Ter.: Tb 2,9-14; Sl 111, (112); Mc 12, 13-17
Qua.: S. Bonifácio BMt, memória. Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24, (25); Mc 12, 18-27
Qui.: S. Norberto B, MFac; Tb 6, 10-11;7, 1.9-17;8,4-9a; Sl 127 (128); Mc 12, 28b-34
Sex.: Sagrado Coração de Jesus, solenidade; Ez 34, 11-16; Sl 22 (23); Rm 5, 5b-11; Lc 15, 3-7
Sáb.:. Is 61, 9-11; Cânt.: 1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abcd (R?.cf.1a); Lc 2, 41-51
Primeira Semana do Saltério
Nono 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!"

