Mártires, e todos os santos, que não cessam de paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que
interceder por nós na vossa presença.
anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo vosso desejo,
(Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!)
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, e o
Espírito Santo.
E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício Ass.: Amém.
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao Sac.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Ass. O amor de Cristo nos uniu.
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo (Sac.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. .)
o Papa N., o nosso Bispo N., com os bispos do mundo
Agnus Dei
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
C./Ass.:Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!)
mundo. Tende piedade de nós.
Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na C./Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, mundo. Tende piedade de nós.
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo C./Ass.: : Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo. Dai-nos a Paz.
inteiro.
Sac.:
Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!)
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que Ass.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
esperamos também nós saciar-nos eternamente da
Antífona da Comunhão (Sl 32,18-19)
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem
(Ass.: A todos saciai com vossa glória!)
e que confiam esperando em seu amor, para da morte
libertar as suas vidas e alimentá-los nos momentos de
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
penúria.
Sac.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
Ação de Graças
toda a 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)

RITO DA COMUNHÃO
Oração depois da Comunhão (em pé)
Oração Dominical
Sac.: Oremos: (silêncio) Dai-nos, ó Deus, colher os
Sac.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o frutos da nossa participação na Eucaristia para que,
Senhor Jesus nos ensinou:
auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os
Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado valores eternos. 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
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
RITOS FINAIS
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
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Espírito Santo.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ass.: Amém.
Sac.: Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos
Rito da Paz
acompanhe.
Sac.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Ass.: Graças a Deus.
Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha
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Número 61, XXIX Domingo do Tempo Comum,
Cor Verde, Ano C
RITOS INICIAIS (em pé)
Antifona de Entrada(Sl 129,3-4)
Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem
poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão,
Deus de Israel.

glorificamos, nós vos damos Graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigénito, 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 anossa súplica. Vós que estais à direita do
Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós
Saudação Inicial
Sacerdote: Em nome do Pai, do Filho e e do Espírito o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Santo!
Assembleia: Amém!
Sac.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Oração do Dia ou Coleta
Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam Sac.: Oremos: (silêncio) Deus eterno e todopoderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de dispor, e vos servir de todo o coração. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Cristo.
Espírito Santo. Ass.: Amém.
Ato Penitencial e Kyrie
Sac.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da
LITURGIA DA PALAVRA (sentados)
Palavra e da Eucaristia, nos chama a conversão.
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com Primeira Leitura(Ex 17, 8-13)
confiança a misericórdia do Pai. (silêncio) Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em
Confessemos os nossos pecados.
Todos: Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, Rafidim. Moisés disse a Josué: “Escolhe alguns
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha estarei de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem mão”. Josué fez o que Moisés tinha mandando e
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, combateu os amalecitas. Moisés, Aarão e Ur subiram
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
ao topo da colina. E, enquanto Moisés conservava a
Sac.: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, mão levantada, Israel vencia; quando abaixava a mão,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. vencei Amalec. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se
Ass.: Amém.
pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na
Sac./Coro: Kyrie Eleison!
debaixo dele para que se sentasse, e Aarão e Ur, um de
Ass.: Kyrie Eleison!
cada lado sustentavam as mãos de Moisés. Assim,
Sac./C.: Christe Eleison!
suas mãos não se fatigaram até o pôr-dosol, e Josué
Ass.: Christe Eleison!
derrotou Amalec e sua gente a fio da espada. Palavra
Sac./Coro: Kyrie Eleison!
do Senhor.
Ass.: Kyrie Eleison!
Ass.: Graças a Deus.

Hino de Louvor
Todos: 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

Salmo Responsorial (Sl 120(121))
R. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor
que fez o céu e fez a terra.
I. Eu levanto os meus olhos para os montes; de onde
pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o
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meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra! R. Deus, e não respeito homem algum. Mas esta viúva já
II. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que
quem te guarda e te vigia. Ó não! Ele não dorme nem ela não venha a agredir-me! '” E o Senhor
acrescentou: “Escutai o que diz este juiz injusto. E
cochila, aquele que é o guarda de Israel! R.
R. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e
noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar?
que fez o céu e fez a terra.
III. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra Eu voz digo que Deus lhes fará justiça bem depressa.
protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda
vai encontrar fé sobre a terra?”. Palavra da Salvação.
dia, nem a lua através de toda a noite. R.
IV. O Senhor te guardará de todo o mal, ele mesmo vai Ass.: Glória a vós, Senhor.
cuidar da tua vida! Deus te guarda na partida e na
chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Homilia (sentados)
R.
Profissão de fé (em pé)
Todos: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Segunda Leitura (2Tm 3, 14-4,2)
Criador do céu e da terra; de todas as coisas visíveis
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Permanece firme naquilo que aprendeste e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
e aceitaste como verdade; tu sabes de quem o Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de
aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
Escrituras: elas têm o poder de te comunicar a
consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas
sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo
foram feitas. E por nós, homens, e para nossa
Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil
salvação, desceu dos céus: (aqui todos se inclinam,
para ensinar, para argumentar, para corrigir e para até “se fez homem”) e se encarnou pelo Espírito
educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja Santo, no seio da virgem Maria, e se fez homem.
perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia,
e os mortos, e em virtude da sua manifestação conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está
gloriosa e do seu Reino, eu te peço com insistência: sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua
proclama a palavra, insiste oportuna ou glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino
importunamente, argumenta, repreende, aconselha, não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que
com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Ass.: Graças a Deus.
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos
profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e
Aclamação (Aleluia) (de pé) (Hb 4, 12)
apostólica. Professo um só batismo para remissão
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a
V. A Palavra de Deus é viva e eficaz, em suas ações; vida do mundo que há de vir. Amém.
penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos
corações. R.
Oração dos fiéis
Sac.: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, elevemos
Proclamação do Santo Evangelho (Lc18, 1-8)
confiantes nossas preces ao Senhor, Justo Juiz,
Sac.: O Senhor esteja convosco!
dizendo:
Ass.: Ele está no meio de nós!
R. Senhor, escutai a nossa prece.
Sac.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 1. Pela Igreja, para que continue sempre
segundo São Lucas.
promovendo, sem medo algum, a Justiça de Deus e
Ass.: Glória a vós Senhor!
Paz que lhe é fruto, rezemos ao Senhor: R.
Sac.:Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos 2. Por todos os juízes do mundo todo, para que saibam
uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de serem justos e verdadeiros, rezemos ao Senhor: R.
rezar sempre, e nunca desisti, dizendo: “Numa cidade 3. Pelos que sofrem nas mãos de uma falsa justiça,
havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava para que sejam consolados e abençoados, rezemos ao
homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, Senhor: R.
que vinha à procura do juiz, pedindo: 'faze-me justiça 4. Por cada um de nós, para que amando a Verdade e a
contra o meu adversário! ' Durante muito tempo, o Justiça, possamos dar testemunho de Deus no mundo
juiz se recusou. Por fim, ele pensou: 'Eu não temo a
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e lhe sermos fieis na perseverança da oração, rezemos Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
ao Senhor: R.
dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de
(outras intenções da comunidade local)
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda
Sac.: Deus e Senhor nosso, concedei que, em vossa parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
infinita Bondade, nossas preces sejam ouvidas e, (Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!)
especialmente, para sempre lhe sejamos fieis. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.
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
LITURGIA EUCARÍSTICA
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
Apresentação dos dons (sentados)
que nos mandou celebrar este mistério.
(Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!)
Oração sobre as Oferendas (de pé)
Sac.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
Ass.: Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício
para a glória do Seu nome, para nosso bem e de TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
toda a Santa Igreja.
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Sac.: Dai-nos, ó Deus usar os vossos dons servindovos com liberdade, para que, purificados pela vossa Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
graça, sejamos renovados pelos mistérios que em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus
celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. discípulos, dizendo:
Ass.: Amém.
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
Oração Eucarística III (Prefácio “Dom Domingos
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
do Tempo Comum VI” MR p. 433)
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
Sac.: O Senhor esteja convosco.
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
Ass.: Ele está no meio de nós.
PARA
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
Sac.: Corações ao alto.
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Sac.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Eis o mistério da fé!
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Sac.:Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em Jesus!
vós vivemos, nos movemos e somos. E, ainda
peregrinos neste mundo, não só recebemos, todos os Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho,
dias, as provas de vosso amor de Pai, mas também da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
possuímos, já agora, a garantia da vida futura. ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
Possuindo as primícias do Espírito, por quem esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
gozar, um dia, a plenitude da Páscoa eterna. Por essa (Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!)
razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos
um cântico novo, para proclamar vossa bondade, Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
cantando (dizendo) a uma só voz:
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o
universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória. Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito
Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome do Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
Senhor! Hosana nas alturas!
espírito.
(Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!)
a verdade, vós sois Santo, ó Deus do Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para
universo, e tudo o que criastes proclama o alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos Apóstolos e
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