
LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

30º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A. Irmãos e irmãs, sejam bem-
vindos! A liturgia de hoje nos 
convida a colocarmos o amor 
como norma que orienta a nossa 
vida. Amar ao Senhor e ao próximo 
é o resumo da revelação de Deus. 
Iniciemos este encontro, renovando 
nossa experiência de fé, deixando 
nosso coração se tomar pelo amor.

1. CANTO DE ABERTURA (Hin. ABC L. pág 131)

Vinde, aprendei um caminho que é novo. / É a casa do 
Pai à vossa espera: / Olhar e gestos diferentes / à luz do 
perdão que o mal supera.
1. Trazei as redes do vosso trabalho. / Trazei a luta e o 

suor que dão sustento. / Trazei também vossa voz e 
todo anseio, / não quero ver-vos dispersos, ao relento.

2. E quem, vivendo em espírito pobre, / escolhe a paz 
e tem sede de justiça, / jamais se entrega e por isso é 
perseguido, / que não o vençam cansaço nem cobiça.

3. Não vim trazer o caminho mais fácil, / vim recompor, 
renovar por dentro e fora. / E quem quiser mundo novo 
como eu quero, / venha comigo plantá-lo desde agora.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor disse: "Quem dentre vós estiver sem 
pecado, atire a primeira pedra". Reconheçamo-nos todos 
pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do 
coração. (pausa)

S. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para 
perdoar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus 
amados! / A vós louvam, Rei celeste, / os que foram 
libertados!

Glória a Deus! Lá nos céus e Paz aos seus. Amém!

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / 
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, 
de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!

3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, 
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!

4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Deus eterno e todo-poderoso aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos amar o que 
ordenais para conseguirmos o que prometeis. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra de Deus e 
deixemo-nos tocar pelo convite do 
Senhor para vivermos o amor como 
mandamento maior.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 22,20-26)

Leitura do Livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: Não oprimas nem maltrates o 
estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Não 
façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, 



gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha 
cólera, então, se inflamará e eu vos matarei à espada; 
vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. 
Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um 
pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele 
cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu 
próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr-do-sol. Pois é 
a única veste que tem para o seu corpo e coberta que 
ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei,
porque sou misericordioso. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 17 (18)
Eu vos amo, ó Senhor; sois minha força e salvação.

•	 Eu	vos	amo,	ó	Senhor!		Sois	minha	força,	/	minha	rocha,	
meu refúgio e Salvador! / Ó meu Deus, sois o rochedo 
que me abriga, / minha força e poderosa salvação.

•	 Ó	meu	Deus,	sois	o	rochedo	que	me	abriga,	/	sois	meu	
escudo e proteção: em vós espero! / Invocarei o meu 
Senhor: a ele a glória! / Dos meus perseguidores serei 
salvo! 

•	 Viva	 o	 Senhor!	 	 Bendito	 seja	 o	meu	Rochedo!	 /	 E	
louvado seja Deus, meu Salvador! / Concedeis ao 
vosso rei grandes vitórias / e mostrais misericórdia ao 
vosso ungido.

8. SEGUNDA LEITURA (1Ts 1,5c-10)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: Sabeis de que maneira procedemos entre vós, 
para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e 
do Senhor, acolhendo a Palavra com a alegria do Espírito 
Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes 
modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. 
Com efeito, a partir de vós, a Palavra do Senhor não se 
divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa 
fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já 
nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam 
como vós nos acolhestes e como vos convertestes, 
abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo 
e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem 
ele ressuscitou dentre os mortos: Jesus, que nos livra do 
castigo que está por vir.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!: (2x)
1. Se alguém me ama, guardará minha Palavra, / e o meu 

Pai o amará e a ele nós viremos. (2x)

10. EVANGELHO (Mt 22,34-40)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus 
tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em 
grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-
lo: "Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?" 
Jesus respondeu: "'Amarás o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento!' Esse é o maior e o primeiro mandamento. 
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O segundo é semelhante a esse: 'Amarás ao teu próximo 
como a ti mesmo'. Toda a Lei e os profetas dependem 
desses dois mandamentos".
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos nossas preces, confiantes no Senhor, 
que bondoso nos escuta:
L. Senhor, ajudai vossa Igreja a ser casa do amor, 
promovendo o bem e a caridade através de seu 
testemunho, nós vos pedimos:
T. Senhor, atendei nosso pedido!
L. Senhor, fazei com que os governantes tenham um 
olhar voltado especialmente para as populações carentes, 
refugiados e excluídos, para que promovam o bem 
comum, nós vos pedimos:
T. Senhor, atendei nosso pedido!
L. Senhor, despertai em nós a urgência da caridade, como 
expressão maior do amor a Vós, nós vos pedimos:
T. Senhor, atendei nosso pedido!
L. Senhor, olhai nossa Diocese e fazei que nosso Sínodo 
aponte	os	caminhos	para	fazer	a	vossa	Boa	Nova	chegar	
a todos, nós vos pedimos rezando:
T. Pai de bondade, para vossa glória, / queremos 
continuar a caminhar juntos, / em comunhão, como 
Igreja, / seguindo vosso Filho Jesus. / Somos povo 
peregrino / e desejamos ouvir o que o Espírito Santo 
nos diz. / Queremos celebrar nossa vocação, / vivendo 
o sonho missionário de chegar a todos. / Ensinai-nos 
a ser servidores do Reino de vida plena, / planejando 
a pastoral com os pobres e sofredores. / Enviai vosso 
Espírito para renovar nossa Diocese / e conduzir-nos à 
salvação eterna. / Amém!

(Preces da comunidade)
S. Acolhei, Pai bondoso, nossas preces, vinde em nosso 
auxílio e atendei-nos. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Juntamente com o pão e o vinho, 
frutos de nossos trabalhos, ofertemos 
ao Senhor nossa vida, como sinal de 
amor-doação.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS (Hin. ABC L. pág 132)

1. Enfrentei o dia inteiro / trabalhando a plantação, / 
semeando e cultivando: / meu suor merece o pão.

Terra boa, chuva e sol; / cresce a uva, cresce o trigo; / 
no suor do pão e vinho, / meu Senhor, eu te bendigo!



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!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. 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.
S. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé 
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco, 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações 
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja 
seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. 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 esposo, com 
os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. O Cristo nos amou e, por nós, entregou-se a Deus 
como oferenda e sacrifício santo.

17. CANTO DE COMUNHÃO (Hin. ABC L. pág 133)

1. Vem comigo à minha mesa, / vem nutrir toda 
esperança, / dar as mãos e descobrir / que o meu Pai 
tudo anima e não cansa!

Sim, eu vou, Senhor da vida, / vou juntar-me aos meus irmãos! 
/ Vai florir um mundo novo, / semeado por tuas mãos.
2. Vem comigo à minha mesa, / vem provar toda alegria / 

de manter a vigilância: / há surpresa que a vida nos cria!

2. O trabalho é cansativo, / tem lugar pra muita gente; / 
meio-dia, às três, às cinco / chegam outros, de repente.

3. Fim do dia, o pagamento: / recebendo o combinado 
/ vão os últimos, primeiro; / eu serei recompensado.

4. Mas recebo igual a todos / e reclamo: “Não é justo”. 
/ “Se eu te dei trabalho e pão”. / Me responde: qual é 
o teu custo?

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que 
colocamos diante de vós, e seja para vossa glória a 
celebração que realizamos. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D
Jesus que passa fazendo o bem
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos 
e Santos, nós vos louvamos, bendizemos e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas! 
S. 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.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
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:



RITOS FINAIS
3. Vem comigo à minha mesa / sustentar a persistência, 

/ pois não basta dizer sim / e depois não tirar 
conseqüência!

4. Vem comigo à minha mesa, / vem aprender a ser 
pequeno, / que o meu reino é de quem serve; / mãos 
à obra! Que fértil terreno!

5. Vem comigo à minha mesa, / vem buscar força e 
coragem / de acolher e perdoar, / que o meu Pai sabe 
ouvir / tal linguagem!

6. Vem comigo à minha mesa, / vem saber de tantas 
dores; / põe nas mãos o desafio: / mundo irmão não 
tem rei / nem senhores!

7. Vem comigo à minha mesa, / vem cumprir minha 
memória, / vem juntar-te aos teus irmãos: / vamos lá 
renovar toda a História.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que um 
dia entremos em plena posse do mistério que agora 
celebramos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Chegando ao final da celebração, 
é hora de iniciarmos nossa missão: 
amar a todos e testemunhar o amor 
em todos os lugares! Que tenhamos 
coragem e ousadia!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, IV)

20. CANTO (Hin. ABC L. pág 134)

Venham, benditos do Pai! / É tempo de plena alegria! / 
Desde o início do mundo este reino, / meu reino esperava 
por este dia.
1. Como esquecer de vocês? / Me encontraram, servindo 

à	vida!	/	Na	fome,	na	sede	e	ao	desabrigo.	/	Bem	me	
lembro, foi assim: / vocês me vestiram, cuidaram de mim. 
/ Sem prazo, sem preço e medida. / Por isso, venham!

2. Como esquecer de vocês? / Desprezados e mais 
aflitos / puderam saber o que é um amigo! / Não foi 
rito, foi amor: / vocês com justiça cuidaram da dor, / 
cumpriram meus requisitos. / Por isso, venham!
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4ª feira:	Rm	8,26-30;	Sl	12(13);	Lc	13,22-30.
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6ª feira:	Rm	9,1-5;	Sl	147(147B);	Lc	14,1-6.
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Domingo: Todos os Santos Ap 7,2-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a  

A Palavra proclamada neste domingo 
diz-nos, de forma clara e inquestionável, 
que o amor está no centro da experiência 
cristã. O que Deus pede – ou antes, o 
que Deus exige – a cada crente é que 
deixe o seu coração ser submergido 
pelo amor.

A primeira leitura garante-nos que 
Deus não aceita a perpetuação de 
situações intoleráveis de injustiça, 
de arbitrariedade, de opressão, de 
desrespeito pelos direitos e pela 
dignidade dos mais pobres e dos mais 
débeis. A título de exemplo, a leitura 
fala da situação dos estrangeiros, dos 
órfãos, das viúvas e dos pobres, vítimas 
da especulação dos usurários: qualquer 
injustiça ou arbitrariedade praticada 
contra um irmão mais pobre ou mais 
débil é um crime grave contra Deus, 
que nos afasta da comunhão com Deus 
e nos coloca fora da órbita da Aliança.

A segunda leitura apresenta-nos o 
exemplo de uma comunidade cristã (da 
cidade grega de Tessalônica) que, apesar 
da hostilidade e da perseguição, aprendeu 
a percorrer, com Cristo e com Paulo, o 
caminho do amor e do dom da vida; e 
esse percurso – cumprido na alegria e na 
dor – tornou-se semente de fé e de amor, 
que deu frutos em outras comunidades 
cristãs do mundo grego. Dessa experiência 
comum, nasceu uma imensa família de 
irmãos, unida à volta do Evangelho e 

espalhada por todo o mundo grego.
O Evangelho diz-nos, de forma clara e 

inquestionável, que toda a revelação de 
Deus se resume no amor – amor a Deus 
e amor aos irmãos. Os dois mandamentos 
não podem separar-se: “amar a Deus” 
é cumprir a sua vontade e estabelecer 
com os irmãos relações de amor, de 
solidariedade, de partilha, de serviço, 
até ao dom total da vida. Tudo o resto é 
explicação, desenvolvimento, aplicação 
à vida prática dessas duas coordenadas 
fundamentais da vida cristã.

•	 Mais 	 de	 dois 	 mil 	 anos	 de	
cristianismo criaram uma pesada 
herança de mandamentos, de leis, de 
preceitos, de proibições, de exigências, 
de opiniões, de pecados e de virtudes, 
que arrastamos pesadamente pela 
história. Corremos o risco de deixar de 
lado o essencial e nos preocuparmos 
demasiadamente com os acessórios. O 
Evangelho deste domingo põe as coisas 
de forma totalmente clara: o essencial é o 
amor a Deus e o amor aos irmãos. Nisto 
se resume toda a revelação de Deus e a 
sua proposta de vida plena e definitiva 
para os homens. Precisamos de rever 
tudo, de forma a que o lixo acumulado 
não nos impeça de compreender, de 
viver, de anunciar e de testemunhar o 
cerne da proposta de Jesus.

•	 O	 que	 é	 “amar	 a	 Deus”?	 De	
acordo com o exemplo e o testemunho 

de Jesus, o amor a Deus passa, antes 
de mais, pela escuta da sua Palavra, 
pelo acolhimento das suas propostas e 
pela obediência total aos seus projetos. 
Esforço-me, verdadeiramente, por 
tentar escutar as propostas de Deus, 
mantendo um diálogo pessoal com Ele, 
procurando refletir e interiorizar a sua 
Palavra, tentando interpretar os sinais 
com que Ele me interpela na vida de 
cada dia? Tenho o coração aberto às 
suas propostas, ou fecho-me no meu 
egoísmo, nos meus preconceitos e na 
minha autossuficiência, procurando 
construir uma vida à margem de Deus 
ou contra Deus?

•	O	 que	 é	 “amar	 os	 irmãos”?	De	
acordo com o exemplo e o testemunho 
de Jesus, o amor aos irmãos passa por 
prestar atenção a cada homem ou mulher 
com quem me cruzo pelos caminhos da 
vida (seja ele branco ou negro, rico ou 
pobre, nacional ou estrangeiro, amigo 
ou inimigo), por sentir-me solidário com 
as alegrias e sofrimentos de cada pessoa, 
por partilhar as desilusões e esperanças 
do meu próximo, por fazer da minha 
vida um dom total a todos. O mundo 
em que vivemos precisa de redescobrir 
o amor, a solidariedade, o serviço, a 
partilha, o dom da vida. Na realidade, a 
minha vida é posta ao serviço dos meus 
irmãos, sem distinção de raça, de cor, de 
estatuto social?

A PALAVRA DE DEUS NESTE DOMINGO


