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VIGÉSIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES E DO SANTO ROSÁRIO
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO - Com.: Irmãos caríssimos, a Liturgia de hoje revela-nos que a primeira condição para
entrarmos no Reino de Deus é o desapego, pois quando aderimos aos bens que não passam, abrimos
nossos corações para a vivência dos valores espirituais. Fiquemos de pé e iniciemos, com esperança, a
nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Como membro desta Igreja peregrina, / recebi de Jesus Cristo uma missão: /
de levar a Boa Nova a toda a gente, / a Verdade a Paz e o Perdão. / REFR.: ENVIA, ENVIA, SENHOR /
OPERÁRIOS PARA A MESSE / ESCUTA, ESCUTA ESTA PRECE, MULTIDÕES TE ESPERAM, SENHOR! / 2. Por
caminhos tão difíceis / muita gente vai andando / sem ter rumo e direção. / Não conhecem a verdade do
Evangelho / que liberta e dá força ao coração. / 3. A missão nos acompanha / dia a dia / na escola, no
trabalho e no lar. / Precisamos ser no mundo testemunhas / pra que Deus possa em nós / se revelar.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e 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 - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados:
TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. 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) - Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça
para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos, somos sábios quando escutamos as propostas de Cristo e seguimos o caminho que Ele
nos indica. Com muita fé, acolhamos a Palavra de Deus que é fonte de vida e de salvação.
6. 1ª LEITURA (Sb 7, 7-11) – Leitura do Livro da Sabedoria.
7
Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. 8Preferi a Sabedoria aos
cetros e tronos e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza; 9a ela não igualei nenhuma pedra
preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela, a prata, será como
a lama. 10Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela
irradia não se apaga. 11Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas
mãos”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 89/90) REFR.: SACIAI-NOS, Ó SENHOR,/ COM VOSSO AMOR,/ E
EXULTAREMOS DE ALEGRIA. / 1. Ensinai-nos a contar os nossos dias/ e dai ao nosso coração sabedoria!/
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis?/ Tende piedade e compaixão de vossos servos! / 2. Saciai-nos,
de manhã, com o vosso amor/ e exultaremos de alegria todo dia./ Alegrai-nos pelos dias que sofremos,/
pelos anos que passamos na desgraça. / 3. Manifestai a vossa obra a vossos servos/ e a seus filhos revelai a
vossa glória!/ Que a bondade do Senhor e nosso Deus/ Repouse sobre nós e nos conduza./ Tornai fecundo,
ó Senhor, nosso trabalho.
8. 2ª LEITURA (Hb 4, 12-13,) – Leitura da Carta aos Hebreus.
12
A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até
dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. 13E não
há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que
devemos prestar contas. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1.
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 10, 17-30) – mais longo - CEL.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
TODOS: GLÓRIA A VÓS SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 17Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e
perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?” 18Jesus disse: “Por que me chamas
de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. 19Tu conheces os mandamentos: não matarás; não cometerás
adultério; não roubarás; não levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua
mãe!” 20Ele respondeu: “Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude”. 21Jesus olhou
para ele com amor, e disse: “Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um
tesouro no céu. Depois vem e segue-me!” 22Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio
de tristeza, porque era muito rico. 23Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: “Como é difícil para
os ricos entrar no Reino de Deus!”. 24Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de
novo: “Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! 25É mais fácil um camelo passar pelo buraco de
uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!” 26Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e
perguntavam uns aos outros: “Então, quem pode ser salvo?” 27Jesus olhou para eles e disse: “Para os
homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível”. 28Pedro então começou a dizer-

lhe: “Eis que nós deixamos tudo e te seguimos”. 29Respondeu Jesus: “Em verdade vos digo, quem tiver
deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, 30receberá cem
vezes mais agora, durante esta vida – casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições – e, no
mundo futuro, a vida eterna. 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, Deus nos promete um tesouro no céu. Ele nos convida a
acreditarmos plenamente n’Ele, partilhando com o nosso irmão toda a nossa vida. Confiantes em sua
Palavra, supliquemos: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que anuncie a vinda do Reino de Cristo, pregando a Boa Nova aos
pobres e pondo-se a serviço dos pequenos e dos excluídos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelo nosso Arcebispo Dom Sergio da Rocha, que no próximo dia dezessete, completa cinquenta e três
anos de vida, para que continue a governar a nossa Arquidiocese com sabedoria e firmeza, rezemos ao
Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelo Sínodo dos Bispos que está sendo realizado em Roma, para que seja para a Igreja e cada um de
nós uma ocasião propícia para a renovação e o impulso missionário, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Pelos dirigentes de todos os povos, para que se abram aos valores do Evangelho e governem segundo
os princípios da paz e da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
5) Pedimos que a Virgem Maria, a Sede da Sabedoria, acompanhe a todos os missionários no serviço de
anunciar seu Filho Jesus, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL: Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente a Sua vontade, para que sem hesitação vos
servimos na justiça e na santidade todos os dias da vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Muitos grãos de trigo / se tornaram pão; / hoje são teu corpo, / ceia e
comunhão. / Muitos grãos de trigo / se tornaram pão./ REFR.: TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO /
PARA MUDÁ-LA EM FRUTO E MISSÃO. / TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO / PARA MUDÁ-LA EM
MISSÃO. / 2. Muitos cachos de uva / se tornaram vinho; / hoje são teu sangue, / força no caminho. /
Muitos cachos de uva / se tornaram vinho. / 3. Muitas são as vidas / feitas vocação, / hoje oferecidas / em
consagração. / Muitas são as vidas / feitas vocação.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos vossos
fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VII: A salvação
pela obediência de Cristo - MR (p. 434) - CEL.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo
amastes o mundo, que nos enviastes, como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós,
exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E Ele, na obediência até à
morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os
santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, 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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
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 Bento, com o nosso bispo Sergio e seu bispo auxiliar Leonardo, 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 – REFR. “UMA COISA TE FALTA, IRMÃO:/ VAI VENDER AS RIQUEZAS QUE
TENS!/ DÁ, DEPOIS, O DINHEIRO AOS POBRES/ E NO CÉU TU TERÁS OUTROS BENS!” / 1. Louvai, ó servos
do Senhor, Iouvai,/ ao nome santo do Senhor cantai!/ Agora e para sempre é celebrado,/ desde o nascer
ao pôr do sol louvado. / 2. Acima das nações domina Deus,/ sua glória é maior que nos altos céus./
Ninguém igual a Deus, que das alturas/ se inclina, para olhar as criaturas. / 3. Do chão levanta o fraco
humilhado/ e tira da miséria o rejeitado./ Faz deles com os grandes uma família,/ da estéril, mãe feliz de
filhos. / 4. Louvado seja o Pai, Deus criador,/ louvado seja o Filho, redentor!/ Louvado seja o Espírito de
Amor:/ Três vezes santo, altíssimo Senhor!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos
humildemente que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida.
Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
CANTOS OPCIONAIS
COMUNHÃO: 1. Todos somos evangelizadores / com a missão de anunciar / a mensagem de Cristo entre
os irmãos / e com gesto concreto transformar. / Mas dentre nós sairá alguém / que este apelo de Cristo
escutou: / tu deixas tua família e tua terra. / Vá mais distante anunciar / o meu amor!/ REFR.: VAI EM
NOME DE CRISTO, / SENDO FIEL À TUA MISSÃO. / CONTINUAREMOS TODOS UNIDOS,/ ALIMENTADOS
COM O MESMO PÃO./ 2. Todos somos a família / do Senhor, / o povo eleito por Ele escolhido / e, em
torno à sua mesa na união, / com sua palavra e seu pão / temos vivido. / Mas muita gente não conhece / a

Boa Nova que nos transformou / em cidadãos do Reino que o Pai / para seus filhos desde sempre /
preparou.

LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Santa Teresa de Jesus VgDra, memória. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 112 (113); Lc 11,29-32
Ter.: Santa Edviges Rlg,MFac. Sta Margarida Alacoque Vg, MFac. Gl 5,1-6; Sl 118 (119); Lc 11, 37-41
Qua.: Santo Inácio de Antioquia BMt, memória. Gl 5,18-25; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Lc 11, 42-46
Qui.: São Lucas, Evangelista, Festa. 2 Tm 4, 1 0 - 17b; Sl 144 (145); Lc 10, 1-9
Sex.: Ss. João de Brébeuf, Isaac Jogues Presbs. e Comps. Mts.; S Paulo da Cruz Presb, MFac. – Ef 1,11-14; Sl 32 (33); Lc 12, 1-7
Sáb.: Ef 1,15-23; Sl 8,2 – 3a.4-5.6-7; Lc 12, 8-12
Quarta Semana do Saltério
Vigésimo Oitavo Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB - LiturgiaVII - Tempo Comum - Ano B – Paulus
Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

