sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, e o
(Ass.: Fazei de nós um sacrifício de louvor!)
Espírito Santo.
E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos Ass.: Amém.
oferecemos este sacrifício: o vosso servo o Papa N., o Sac.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
nosso bispo N., os bispos do mundo inteiro, os Ass. O amor de Cristo nos uniu.
presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, em torno (Sac.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. )
deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que
vos pertence e todos aqueles que vos procuram de Agnus Dei
coração sincero.
C./Ass.:Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!)
mundo. Tende piedade de nós.
Lembrai-vos também dos que morreram na paz do C./Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós mundo. Tende piedade de nós.
conhecestes a fé.
C./Ass.: : Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
(Ass.: A todos saciai com vossa glória!)
mundo. Dai-nos a Paz.
E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai Sac.: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
de bondade, que, com a Virgem Maria, mãe de Deus, andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o
com os Apóstolos e todos os Santos, possamos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com Ass.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor
nosso.
Antífona da Comunhão (Sl 12, 6)
(Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!)
Meu coração, por vosso auxílio, rejubile e que eu vos
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
cante pelo bem que me fizeste.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a Ação de Graças
honra e toda a glória, agora e para sempre.
(Depois da Comunhão e do canto, é aconselhável um
Ass.: Amém!
momento silencioso de adoração pessoal a Nosso
Senhor Jesus Cristo Eucarístico)

Oração depois da Comunhão (em pé)
RITO DA COMUNHÃO
Sac.: Oremos: (silêncio) Tendo recebido o pão que
Oração Dominical
Sac.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a nos salva, nós vos pedimos, ó Deus, que este
sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado participar da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja Ass.: Amém.
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as
RITOS FINAIS
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em Avisos ou lembretes (sentados)
tentação, mas livrai-nos do mal.
Sac.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos Bênção Final e Despedida (em pé)
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sac.:. O Senhor esteja convosco.
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de Ass.: Ele está no meio de nós.
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, Sac.:Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ass.: Amém.
Sac.: Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz
e o Senhor vos acompanhe.
Rito da Paz
Sac.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Ass.: Graças a Deus.
Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que
anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo vosso desejo,
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Número 40, VIII Domingo do Tempo Comum,
Cor Verde, Ano C
Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós
RITOS INICIAIS (em pé)
o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o
Antifona de Entrada (Sl 17, 19-20)
O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
angústia e me salvou porque me ama.
Oração do Dia ou Coleta
Sac.: Oremos: (silêncio) Fazei, ó Deus, que os
Saudação Inicial
Sacerdote: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito acontecimentos deste mundo decorram na paz que
desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e
Santo.
tranquila. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Assembleia: Amém!
Sac.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
do Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.
LITURGIA DA PALAVRA (sentados)
Primeira Leitura (Eclo 27,5-8)
Ato Penitencial e Kyrie
Sac.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem Leitura do Livro do Eclesiástico
pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos Quando a gente sacode a peneira, nela ficam só os
todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do refugos; assim os defeitos de um homem aparecem no
fundo do coração. (Pausa) Senhor, que sois o seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro,
assim o homem é provado em sua conversa. O fruto
caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós.
revela como foi cultivada a árvore; assim a palavra
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Sac.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém,
antes de ouvi-lo falar: pois é no falar que o homem se
tende piedade de nós.
revela. Palavra do Senhor.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
Sac.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, Ass.: Graças a Deus.
tende piedade de nós.
Salmo Responsorial (Sl 91(92))
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Sac.: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, R. Como é bom agradecermos ao Senhor.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. I. Como é bom agradecer ao Senhor, e cantar salmos
de louvou ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã
Ass.: Amém.
vossa bondade, e o vosso amor fiel, a noite inteira. R.
II. O homem justo crescerá como a palmeira, florirá
Hino de Louvor
Todos: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos como o cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor
homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão.
Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos R.
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos III. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios
glorificamos, nós vos damos Graças por vossa de selva e de folhas verdejantes; e dirão: "É justo
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho mesmo o Senhor Deus: meu rochedo, não existe nele
Unigénito,Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de o mal!" R.
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei anossa súplica. Vós que estais à direita do
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Segunda Leitura (1Cor 15,54-58)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios
Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de
incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de
imortalidade, então estará cumprida a palavra da
Escritura: “A morte foi tragada pela vitória. Ó morte,
onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?” O
aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a
lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória
pelo Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, meus
amados irmãos, sede firmes e inabaláveis,
empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor,
certos de que vossas fadigas não são em vão, no
Senhor. Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
Aclamação (Aleluia) (de pé) (Fl 2,15d.16a)
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Como astros no mundo vós resplandeceis,
mensagem de vida ao mundo anunciando; da vida a
palavra, com fé proclamais, quais astros luzentes no
mundo brilhais. R.

Profissão de fé (em pé)
Todos: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador
do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único
Filho, nosso Senhor, (aqui todos se inclinam até
“Virgem Maria”) 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.
Oração dos fiéis
Sac.: Irmãos e irmãs, nos coloquemos com
humildade diante do Senhor, elevando a Ele nossas
preces pedindo:
R. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Pela Igreja de Deus, para que ela seja reconhecida
no mundo por suas boas obras e possa, assim,
espalhar por toda a terra a Luz do Cristo, pedimos: R.
2. Por todos os governantes, para que não sejam guias
cegos e deixem, sempre, a Igreja evangelizar
livremente, pedimos: R.
3. Por todos os que foram julgados culpados, sendo
inocentes e por todos aqueles que sofrem presos a
seus julgamentos ou ideologias, para que sejam
libertos para a liberdade de filhos de Deus no Cristo,
pedimos: R.
4. Por todos nós, para que vivamos enraizados em
Cristo, dando bons frutos onde quer que estejamos,
pedimos: R.
(outras intenções da comunidade local)
Sac.: Senhor Deus, oprimidos por nossos pecados,
mas confiantes em vossa misericórdia, elevamos a ti
essas nossas preces. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Proclamação do Santo Evangelho (Lc 6, 39-45)
Sac.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós!
Sac.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Lucas.
Ass.: Glória a vós Senhor!
Sac.: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos
discípulos: “Pode um cego guiar outro cego? Não
cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior
do que o mestre; todo discípulo bem formado será
como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu
irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio
olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me
tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no
teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do
teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o
cisco do olho do teu irmão. Naquele tempo, disse
Jesus aos seus discípulos: “Não existe árvore boa que
LITURGIA EUCARÍSTICA
dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons.
Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se Apresentação dos dons (sentados)
colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas
espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom Oração sobre as Oferendas (de pé)
tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas Sac.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Ass.: Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício
coração está cheio. Palavra da Salvação.
para a glória do Seu nome, para nosso bem e de
Ass.: Glória a vós, Senhor.
toda a Santa Igreja.
Sac.: Ó Deus, que nos dais o que oferecemos e
Homilia (sentados)
aceitais nossa oferta como um gesto de amor, fazei
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que os vossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos,
para nós em prêmio eterno. Por Cristo, nosso Senhor. venceu a morte e renovou a vida.
Ass.: Amém.
(Ass.: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!)
E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele,
Oração Eucarística IV
que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó
Sac.: O Senhor esteja convosco.
Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos
Ass.: Ele está no meio de nós.
fiéis para santificar todas as coisas, levando à
Sac.: Corações ao alto.
plenitude a sua obra.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
(Ass.: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!)
Sac.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Santo santifique estas oferendas, a fim de que se
Sac.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso
é nossa salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande
vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e mistério que ele nos deixou em sinal da eterna
permaneceis para sempre, habitando em luz aliança.
inacessível. Mas, por que sois o Deus de bondade e a (Ass.: Santificai nossa oferenda pelo Espírito!)
fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de Quando, pois, chegou a hora, em que por vós, ó Pai, ia
bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no
vossa luz.
mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele
(Ass.: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!)
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus
Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que vos servem discípulos, dizendo:
e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória.
Com eles, também nós, e, por nossa voz, tudo o que TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
criastes, celebramos o vosso nome, cantando CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
(dizendo) a uma só voz:
Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice
universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória. com vinho, deu graças novamente, e o deu a seus
Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome do discípulos, dizendo:
Senhor! Hosana nas alturas!
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
ós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
a sabedoria e o amor com que fizestes todas
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
as coisas: criastes o homem e a mulher à
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
criatura. E quando pela desobediência perderam a
vossa amizade, não os abandonastes ao poder da Eis o mistério da fé!
morte, mas a todos socorrestes com bondade, para Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
libertastes pela cruz e ressurreição.
(Ass.: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!)
E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa
homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida
na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e
amastes o mundo que, chegada a plenitude dos ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda
tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
nosso Salvador.
sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo
(Ass.: Por amor nos enviastes vosso Filho!)
inteiro.
Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e (Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!)
nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo
salvação, aos oprimidos. a liberdade, aos tristes, a pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito
alegria. E para realizar o vosso plano de amor, Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um
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