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OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos, a Liturgia de hoje propõe-nos uma reflexão sobre as nossas
prioridades e nos ensina que o cristão não vive obcecado com os bens materiais, pois tem absoluta
confiança na Providência divina. Com alegria, fiquemos de pé e recebamos o celebrante, cantando.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Não sei se descobriste a encantadora luz, no olhar da mãe feliz que embala um
novo ser. Nos braços leva alguém em forma de outro eu. Vivendo agora em dois se sente renascer. / REFR.:
A MÃE SERÁ CAPAZ DE SE ESQUECER OU DEIXAR DE AMAR ALGUM DOS FILHOS QUE GEROU? E SE
EXISTIR ACASO TAL MULHER, DEUS SE LEMBRARÁ DE NÓS EM SEU AMOR. / 2. O amor de mãe recorda o
amor de nosso Deus, tomou seu povo ao colo e quis nos atrair. Até na ingratidão inflama seu amor. Um
Deus apaixonado busca a mim e a ti.
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.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do
Senhor. Senhor, que vistes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR,
TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. TODOS:
CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, 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. TODOS: AMÉM.
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) – Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo
decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA

Com.: Irmãos, abandonar-se nas mãos de Deus é atitude de fé e confiança. Ouçamos com amor e respeito
o que o Senhor tem a nos falar.
6. 1ª LEITURA (Is 49, 14-15) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Disse Sião: 14“O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim! 15Acaso pode a mulher esquecer-se
do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me
esquecerei de ti. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Salmo 61/62)
REFR.: SÓ EM DEUS A MINHA ALMA TEM REPOUSO, / SÓ ELE É MEU ROCHEDO E SALVAÇÃO. / 1 Só em
Deus a minha alma tem repouso, / porque dele é que me vem a salvação! / Só Ele é meu rochedo e
salvação, / a fortaleza, onde encontro segurança! / 2. Só em Deus a minha alma tem repouso, / porque
dele é que me vem a salvação! / Só Ele é meu rochedo e salvação, / a fortaleza, onde encontro segurança!/
3. A minha glória e salvação estão em Deus; / o meu refúgio e rocha firme é o Senhor! / Povo todo, esperai
sempre no Senhor / e abri diante dele o coração!
8. 2ª LEITURA (1Cor 4, 1-5) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 1Que todo o mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de
Deus. 2A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. 3Quanto a mim, pouco me
importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. 4É verdade
que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo.
5
Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha.
Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um
receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! A palavra do Senhor é
viva e eficaz: / ela julga os pensamentos e as intenções do coração.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 6, 24-34)-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, disse Jesus a seus discípulos: 24Ninguém pode servir a dois senhores: pois, ou odiará
um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
25
Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber; nem
com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo,
mais do que a roupa? 26Olhai os pássaros dos céus: eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em
armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros?
27
Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? 28E por
que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham nem
fiam. 29Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles.
30
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele
muito mais por vós, gente de pouca fé? 31Portanto, não vos preocupeis, dizendo: O que vamos comer? O
que vamos beber? Como vamos nos vestir? 32Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está
nos céus, sabe que precisais de tudo isso. 33Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a
sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. 34Portanto, não vos preocupeis com o dia

de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações! Para cada dia bastam seus próprios problemas.”
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, confiando na Providência Divina que nunca falta, peçamos
a Deus por nossas necessidades, dizendo: Pai, ouvi-nos!
TODOS: PAI, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus lhe dê saúde e inspiração para confirmar-nos na fé e
nos caminhos do Evangelho, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI, OUVI-NOS!
2) Pelos dirigentes de todas as nações, para que promovam fielmente a justiça, a paz e a liberdade,
rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI, OUVI-NOS!
3) Para que, confiando na Providência Divina, não busquemos o acúmulo de bens, mas saibamos estar
atentos às necessidades dos irmãos mais pobres, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI, CHEIO DE BONDADE, OUVI-NOS!
4) Para que busquemos o Reino de Deus e sua justiça, sabendo que Ele é nosso pastor e nada nos faltará,
rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Atendei, ó Pai, as preces do Vosso povo, e concedei-nos a graça de jamais nos afastarmos de Vossa
vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: DE MÃOS ESTENDIDAS, OFERTAMOS O QUE DE GRAÇA RECEBEMOS.
(BIS) / 1- A natureza tão bela/ que é louvor, que é serviço/ o sol que ilumina as trevas/ transformando-as
em luz./ O dia que nos traz o pão/ e a noite que nos dá repouso/ ofertemos ao Senhor/ o louvor da
criação. / 2- Nossa vida toda inteira/ ofertamos ao Senhor/ como prova de amizade/ como prova de
amor/ com o vinho e com o pão/ ofertemos ao Senhor/ nossa vida toda inteira/ o louvor da criação.

15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e aceitais nossa oferta
como um gesto de amor, fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem para nós em prêmio
eterno. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI B - Para as Diversas Circunstâncias – MR (p. 848) - Na verdade é justo e
necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, criador do
mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com
vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo,
acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais
pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os
Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, vós sois Santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
TODOS: O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
CEL.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
CEL.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do
vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para
a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros
do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
TODOS: ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso
Papa Francisco, o nosso Bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir, José Aparecido), com todos
os Bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e
caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.

TODOS: TORNAI VIVA NOSSA FÉ, NOSSA ESPERANÇA!
CEL.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos,
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude
da vida.
TODOS: CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
CEL.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu
castíssimo esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho. 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 – OLHAI PARA OS LÍRIOS, OLHAI PARA AS AVES, TÃO BELAS E ALEGRES, SEM
NADA FALTAR. BUSCAI A JUSTIÇA DO REINO DE DEUS, MELHOR ASSISTÊNCIA ELE HÁ DE VOS DAR! / 1.
Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me
livrou de uma grande aflição. / Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo sua boca sorria. Este pobre
gritou e ele ouviu, fiquei livre da minha agonia. / 2. Acampou na batalha seu anjo,defendendo seu povo e o
livrando, provem todos, pra ver como é bom, o Senhor que nos vai abrigando. / Povo santo, adore o
Senhor, aos que o temem nenhum mal assalta. Quem é rico empobrece e tem fome, mas a quem busca a
Deus, nada falta. / 3. Ó meus filhos, escutem o que eu digo pra aprender o temor do Senhor. Quem de nós
que não ama sua vida, e a seus dias não quer dar valor?/ Tua língua preserva do mal e não deixes tua boca
mentir. Ama o bem e detesta a maldade, vem a paz procurar e seguir. / 4. Sobre o justo o Senhor olha
sempre, seu ouvido se põe a escutar; que teus olhos se afastem dos maus, pois ninguém deles vai se
lembrar. / Deus ouviu quando os justos chamaram e livrou-os de sua aflição. Está perto de quem se
arrepende, ao pequeno ele dá salvação. / 5. Para o justo há momentos amargos, mas vem Deus pra lhe dar
proteção. Ele guarda com amor os seus ossos; nenhum deles terá perdição. / A malícia do ímpio o liquida,
quem persegue o inocente é arrasado. O Senhor a seus servos liberta, quem se abriga em Deus é poupado.
/ 6. Glória a Deus criador que nos ama glória a Cristo que é nosso bem, e ao Espírito, amor e ternura, desde
agora e pra sempre. Amém!

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Tendo recebido o pão que nos salva, nós
vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça participar da vida eterna.
Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.

RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL

LEITURAS DA SEMANA
2ª feira- I Pd 1, 3-9; Sl 110 (111); Mc 10, 17-27
3ª feira- S. Casimiro, MFac. I Pd 1, 10-16; Sl 97 (98); Mc 10, 28-31
4ª feira- Quarta feira de cinzas (dia de jejum e abstinência. Jl 2, 12-18; Sl 50 (51); 2 Cor 5, 20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira- Dt 30, 15-20; Sl 1, 1-2.3.4 e 6; Lc 9, 22-25
6ª feira- CmFac de Sta Perpétua e Sta Felicidade, Mts; Is 58, 1-5a; Sl 50 (51); Mt 9, 14-15
Sábado- CmFac de São João de Deus, Rlg.; Sl 85(86); Lc 5, 27-32
Quarta Semana do Saltério
Oitavo Domingo do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

