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INTRODUÇÃO – Com.: Meus irmãos, Cristo nos ensina a chamar a Deus de Pai e a perseverar na oração 

filial que nos garante a escuta em nossas necessidades. Como filhos e irmãos em Cristo, iniciemos a nossa 

Santa Missa.  
 

RITOS INICIAIS 
 

1. CANTO DE ENTRADA - 1. Hoje é dia de reza! (bis) É o dia do Senhor! (bis) Aqui vimos, ó Pai, te adorar! 

(bis) De mãos dadas teu nome invocar... / 2. Hoje é dia de festa! (bis) Entre nós estás, Senhor! (bis) Tua 

Palavra nos vai recriar, (bis) teu Espírito a nos irmanar... / 3. Hoje é dia de ceia (bis) em memória do 

Senhor! (bis) Pão do céu vamos nós partilhar, (bis) de teu vinho beber e brindar... / 4. Hoje é dia de 

entrega! (bis) Tu nos mandas, ó Senhor, (bis) a justiça do Reino anunciar (bis) e um mundo de paz 

proclamar... / 5. Hoje é dia de espera (bis) pela vinda do Senhor! (bis) Tu nos fazes, Senhor, vigiar, (bis) 

novo céu, nova terra apressar... / 6. Hoje é dia de festa! (bis) Hoje é dia de reza! (bis) Hoje é dia de ceia! 

(bis) Hoje é dia de entrega! (bis) Hoje é dia de espera! (bis) 
 

2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. 

CEL.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja 

convosco! TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO. 
 

3.ATO PENITENCIAL - (Rezado) - CEL.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e 

santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. 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. CEL.: Deus todo-poderoso 

tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. 
 

4. HINO DE LOUVOR (Cantado) - 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, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem 

vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por 

vós, usemos de tal modo os bens que passam que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

Com.: Irmãos, nossa oração deve ser sempre um diálogo espontâneo e confiante com Deus, que é Pai. 

Ouçamos, com reverência, as leituras de hoje.   



 
 

6. 1ª LEITURA (Gn 18, 20-32). – Leitura do Livro do Gênesis. 

Naqueles dias, 20O Senhor disse a Abraão: “O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se 

muito o seu pecado. 21Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que 

chegou até mim”. 22Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença 

do Senhor. 23Então, aproximando-se, disse Abraão: “Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? 24Se 

houvesse cinquenta justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 

cinquenta justos que ali vivem? 25Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o 

justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti! O juiz de toda a terra não faria justiça?” 26O Senhor respondeu: “Se 

eu encontrasse em Sodoma cinquenta justos, pouparia por causa deles a cidade inteira”. 27Abraão 

prosseguiu dizendo: “Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. 28Se dos 

cinquenta justos faltassem cinco, destruirias por causa dos cinco a cidade inteira?” O Senhor respondeu: 

“Não destruiria, se achasse ali quarenta e cinco justos”. 29Insistiu ainda Abraão e disse: “E se houvesse 

quarenta?” Ele respondeu: “Por causa dos quarenta, não o faria”. 30Abraão tornou a insistir: “Não se irrite 

o meu Senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas trinta justos?” Ele respondeu: “Também não o faria, se 

encontrasse trinta”. 31Tornou Abraão a insistir: “Já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se houver vinte 

justos?” Ele respondeu: “Não a iria destruir por causa dos vinte”. 32Abraão disse: “Que o meu Senhor não 

se irrite, se eu falar só mais uma vez: e se houvesse apenas dez?” Ele respondeu: “Por causa dos dez, não a 

destruiria”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 

7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 137/138) REFR.: NAQUELE DIA EM QUE GRITEI, VÓS ME 

ESCUTASTES, Ó SENHOR! (BIS) / 1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, / porque ouvistes as palavras 

dos meus lábios! / Perante os vossos anjos vou cantar-vos / e ante o vosso templo vou prostrar-me / 2. Eu 

agradeço vosso amor, vossa verdade, / porque fizestes muito mais que prometestes; / Naquele dia em que 

gritei, vós me escutastes / e aumentastes o vigor da minha alma. / 3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os 

pobres / e de longe reconhece os orgulhosos. / Se no meio da desgraça eu caminhar,  / vós me fazeis 

tornar à vida novamente; / quando os meus perseguidores me atacarem / e com ira investirem contra 

mim, / estendereis o vosso braço em meu auxílio / e havereis de me salvar com vossa destra. / 4. 

Completai em mim a obra começada; / ó Senhor, vossa bondade é para sempre! /  Eu vos peço: não deixeis 

inacabada / esta obra que fizeram vossas mãos! 
 

8. 2ª LEITURA (Cl 2, 12-14) – Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. 

Irmãos: 12Com Cristo fostes sepultados no batismo; com ele também fostes ressuscitados por meio da fé 

no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. 13Ora, vós estáveis mortos por causa dos 

vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, 

junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. 14Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a 

cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. TODOS: 

GRAÇAS A DEUS. 
 

9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 

Recebestes o Espírito de adoção; é por ele que clamamos: Abá, Pai! 
 

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO - (Lc 11, 1-13) – 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.: 1Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: “Senhor, 

ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos”. 2Jesus respondeu: “Quando rezardes, 



dizei: ‘Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. 3Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos,4e 

perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores; e não nos 

deixes cair em tentação’”. 5E Jesus acrescentou: “Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-

noite e lhe disser: ‘Amigo, empresta-me três pães, 6porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho 

para lhe oferecer’, 7e se o outro responder lá de dentro: ‘Não me incomodes! Já tranquei a porta, e meus 

filhos e eu já estamos deitados; não me posso levantar para te dar os pães’; 8eu vos declaro: mesmo que o 

outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência 

dele e lhe dará quanto for necessário. 9Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; 

batei e vos será aberto. 10Pois quem pede, recebe; quem procura, encontra; e, para quem bate, se abrirá. 
11Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 12Ou ainda, se pedir um 

ovo, lhe dará um escorpião? 13Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto 

mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!” 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, apresentemos a Deus, Nosso Senhor, os nossos pedidos e 

súplicas na certeza de que, em Sua misericórdia, Ele irá nos atender, dizendo: Ouvi, Senhor, a nossa prece! 

TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE.  
 

1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue convocando os jovens do mundo inteiro a 

realizar um significativo e decisivo encontro com Cristo, rezemos ao Senhor. 

       TODOS: OUVI, SENHOR,  A NOSSA PRECE.  
 

2) Pelos governantes do nosso país, para que, pela fidelidade a oração, sejam sempre mais atentos aos 

clamores, necessidades e angústias do nosso povo, rezemos ao Senhor.  

       TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE.  
 

3) Pelos doentes e por todas as pessoas que passam por momentos de dificuldades, para que, pelo 

exercício da oração, aprendam a santificar as provações da vida, rezemos ao Senhor. 

       TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE.  
 

4) Pelos jovens que vivenciaram a experiência de Deus na Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013, para 

que, com o coração dócil, coloquem-se na escuta de Cristo, prontos a acolher Seu chamado com 

adesão generosa e fiel, rezemos ao Senhor. 

       TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE.  
 

5) Pela nossa comunidade, para que saiba transmitir a beleza da fé a nossa sociedade, cultivando sempre 

mais o bom hábito da oração em família, rezemos ao Senhor.  

       TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE.  

 



 (Preces Espontâneas) 
 

CEL: Acolhei, ó Pai, os nossos pedidos e aqueles que guardamos em nosso coração. Por Cristo, nosso 

Senhor.  

TODOS: AMÉM. 
   

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: APRESENTAMOS, SENHOR, ESTES DONS! BENDITO SEJAS PRA SEMPRE, 

SENHOR. (BIS) / 1. Bendito sejas, Senhor, por este pão que nos deste: fruto do trabalho, será pão da nossa 

vida! / 2. Bendito sejas, Senhor, por este vinho tão puro: fruto da videira, será nossa salvação! / 3. Bendito 

sejas, Senhor, por tudo quanto nos deste. Te agradecemos pelos dons que recebemos. 
 

15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...  
 

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e 

trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na 

vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.  
 

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (p. 482) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum II – MR (p.429)- 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, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza 

humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da Cruz, Ele nos libertou da morte. 

Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os 

santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando 

(dizendo) a uma só voz:  

TODOS: SANTO, SANTO, SANTO... 
 

CEL.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, 

porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a 

todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr 

do sol, um sacrifício perfeito. 

TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO! 

 

CEL.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para 

serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 

nosso, que nos mandou celebrar este mistério. 

TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 

 

CEL.: Na noite em que ia ser entregue, 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 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 agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 

ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 

ação de graças este sacrifício de vida e santidade. 

TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 

 

CEL.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 

concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 

e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito. 

TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO! 

 

CEL.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 

Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os Vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que 

não cessam de interceder por nós na vossa presença. 

TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA! 

 

CEL.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a 

salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o 

vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Sergio, seus auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido), 

com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 

TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA! 

 

CEL.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 

misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 

TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS! 

 

CEL.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que 

morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa 

glória, por Cristo, Senhor nosso. 

TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA! 

 

CEL.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai 

todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. 

TODOS: AMÉM. 

 

18. RITO DA COMUNHÃO 
 

19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM UM CORAÇÃO DE POBRE: 

PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS. PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS! / 1. Confia no Senhor e faze o 

bem, e, sobre a terra, habitarás em segurança! / 2. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu 

coração! / 3. Repousa no Senhor e espera nele! Não cobices a fortuna desonesta! / 4. O Senhor cuida da 

vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente! / 5. Os que Deus abençoar, terão a terra; os 

que ele amaldiçoar, se perderão. / 6. Observa o bem o homem justo e o honesto: quem ama a paz, terá 

bendita descendência. 
  



20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Recebemos, ó Deus, este sacramento, 

memorial permanente da paixão do vosso Filho; fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à 

nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.   TODOS: AMÉM. 
 

RITOS FINAIS 

21. BREVES AVISOS 
 

22. BÊNÇÃO FINAL  
 

LEITURAS DA SEMANA 

Seg.: Sta Marta, memória. 1 Jo 4, 7-16; Sl 33 (34); Jo 11, 19-27 ou Lc 10, 38-42 

Ter.:  S. Pedro Crisólogo BDr, MFac. Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Sl 102 (103); Mt 13, 36-43 

Qua.: Sto Inácio de Loyola Presb., memória. Ex 34, 29-35; Sl 98 (99); Mt 13, 44-46 

Qui.: Sto. Afonso Maria de Ligório BDr, memória. Ex 40, 16-21.34-38; Sl 83 (84); Mt 13,47-53 

Sex.: Sto Eusébio de Vercelli B,MFac. S. Pedro Julião Eymard Presb, MFac; Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Sl 80 (81); Mt 13, 54-58 

Sab.: Lv 25, 1.8-17; Sl 66 (67); Mt 14, 1-12 

 

Primeira Semana do Saltério 

Décima Sétima Semana do Tempo Comum 
 

"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e 

partituras”. 
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