
RITOS INICIAIS

14º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A. Irmãos e irmãs, estamos 
reunidos, como família, ao redor 
daquele que se encarnou e nos 
ensinou o caminho do amor, 
mas que foi rejeitado por ser 
uma pessoa tão comum como 
as outras de seu tempo. Ser 
profeta, na maioria das vezes, 
é enfrentar rejeição. Deus, 
contudo, sempre acompanha 
seus escolhidos. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
[H. ABC L., p.141 – “No meio da tua casa”]
Assim que a tua glória / revelar-se, Senhor, 
perante a história, / tua face contemplarei / e 
satisfeito pra sempre ficarei!
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom venha 

louvar! / Peguem logo o violão e o pandeiro 
pra tocar. / Para ele um canto novo / vamos, 
gente, improvisar. 

2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! 
/ Ele ama o que é direito e ele sabe bem julgar. / 
Sua palavra fez o céu, / fez a terra e fez o mar. 

3. Ele faz do mar um açude / e governa os 
oceanos. / Toda a terra a ele teme, mesmo 
os corações humanos. / Tudo aquilo que ele 
diz / não nos causa desenganos. 

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.153]
Eis-me aqui, Senhor! / Eis-me aqui, Senhor!   
//:Pra fazer tua vontade, / pra viver no teu 
amor.:// Eis-me aqui, Senhor.
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1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / por 
caminho nunca visto me enviou, / Sou 
chamado a ser fermento, sal e luz / e, por 
isso, respondi: Aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu 
como profeta e trovador / da história e da vida 
do meu povo / e, por isso, respondi: Aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no Senhor, / da 
esperança sou chamado a ser sinal, / seu 
ouvido se inclinou ao meu clamor / e, por 
isso, respondi: Aqui estou!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de 
Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL (Missal F.3, p. 392; inv. TC 1. p. 393)
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 sois o caminho que leva ao Pai, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que ilumina os 
povos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
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
T. 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
S. Oremos: (pausa). Ó Deus, que pela 
humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo 
decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa 
alegria e dai aos que libertastes da escravidão do 
pecado o gozo das alegrias eternas. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. O Espírito do Senhor põe-
nos de pé para anunciar o 
amor daquele que se fez 
homem como nós e que 
foi a manifestação do amor 
de Deus. Não podemos 
desanimar. Ouçamos a 
Palavra que nos encoraja!

6. PRIMEIRA LEITURA (Ez 2,2-5)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou 
em mim um espírito que me pôs de pé. Então, eu 
ouvi aquele que me falava, o qual me disse: “Filho 
do homem, eu te envio aos israelitas, nação de 
rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus 
pais se revoltaram contra mim até ao dia de hoje. 
A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, 
vou-te enviar e tu lhes dirás: ‘Assim diz o Senhor 
Deus’. Quer te escutem, quer não – pois são um 
bando de rebeldes – ficarão sabendo que houve 
entre eles um profeta”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 122 (123)
Os nossos olhos estão fitos no Senhor: / tende 
piedade, ó Senhor, tende piedade!
•	Eu	 levanto	 os	meus	 olhos	 para	 vós,	 /	 que	

habitais nos altos céus, / como os olhos dos 
escravos estão fitos / nas mãos do seu senhor.

•	Como	os	olhos	das	escravas	estão	fitos	/	nas	
mãos de sua senhora, / assim os nossos olhos, 
no Senhor, / até de nós ter piedade.

•	Tende	piedade,	ó	Senhor,	tende	piedade;	/	já	é	
demais esse desprezo! / Estamos fartos de escárnio 
dos ricaços / e do desprezo dos soberbos!

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 12,7-10)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, para que a extraordinária grandeza das 
revelações não me ensoberbecesse, foi espetado 
na minha carne um espinho, que é como um 
anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu 

não me exalte demais. A esse propósito, roguei 
três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. 
Mas ele disse-me: “Basta-te a minha graça. Pois 
é na fraqueza que a força se manifesta”. Por 
isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas 
fraquezas, para que a força de Cristo habite em 
mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, 
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições 
e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, 
quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
[Hinário ABC Litúrgico, p.306]
Solo: Aleluia, aleluia, aleluia!
Todos: Aleluia, aleluia, aleluia!
Solo: Aleluia, aleluia, aleluia!
Todos: Aleluia, aleluia, aleluia!
O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua 
unção; enviou-me aos empobrecidos fazer feliz 
proclamação.

10. EVANGELHO (Mc 6,1-6)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e 
seus discípulos o acompanharam. Quando chegou 
o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos 
que o escutavam ficavam admirados e diziam: 
“De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu 
tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são 
realizados por suas mãos? Este homem não é o 
carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de 
José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram 
aqui conosco?” E ficaram escandalizados por 
causa dele. Jesus lhes dizia: “Um profeta só não 
é estimado em sua pátria, entre seus parentes e 
familiares”. E ali não pôde fazer milagre algum. 
Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as 
mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus 
percorria os povoados das redondezas, ensinando. 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Com os olhos fitos no Deus de misericórdia, 
apresentemos nossas preces, com o coração 
confiante:
L. Senhor, que nosso testemunho de Igreja 
acolhedora e missionária atinja quem ainda 
não acolheu a mensagem de vosso Filho. Nós 
vos pedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece!
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S. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda 
que vos consagramos; que ela nos leve, cada vez 
mais, a viver a vida do vosso reino. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
Do Congresso de Manaus
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. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar 
a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, 
agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. 
É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece 
por nós todos, mandando que se faça a mesma 
coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui 
estamos bem unidos, louvando e agradecendo 
com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos 
e à voz dos santos todos, para cantar (dizendo):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor...
S. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito 
perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a 
fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo 
e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando 
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente 
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.
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste pão, toda vez 
que se bebe deste vinho, se recorda a paixão 
de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta!
S. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão 
de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e 
ascensão; nós queremos a vós oferecer este pão 
que alimenta e que dá vida, este vinho que nos 
salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E, quando recebermos pão e vinho, o Corpo e 
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num 
só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas 
do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a 
esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!

L. Senhor, que não tenhamos medo de nos 
encarnar na realidade do nosso povo, sobretudo 
dos pobres, para que levemos a eles a mensagem 
da vida e da paz. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que abramos sempre mais nossos 
ouvidos e nosso coração para acolhermos e 
praticarmos a vossa Palavra. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Subam nossas preces e nossos louvores e 
cheguem à vossa presença, Pai de bondade, 
P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Ofertemos nossas vidas 
e elevemos nossos corações 
ao Pai na oração e na ação 
de graças, nos unindo com 
Cristo na proclamação das 
maravilhas de nosso Deus! 
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Bom é louvar o Senhor, nosso Deus, /cantar 
salmos ao nome do Altíssimo. / Com alegria, 
aclamar seu amor, / sua glória, bondade e poder.
1. Como tuas obras me alegram, Senhor; / os 

teus prodígios suscitam louvor. / Tua presença 
eu contemplo no céu; / olho a terra, também 
nela estás.

2. Narram os céus o que fez tua mão, / todo o 
universo teu nome bendiz. / A criação é um canto 
de amor, / e esse canto é também meu louvor.

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.154]
1. Nos caminhos deste mundo onde andei, / a 

tristeza me cortou o coração: / Ao ver homem 
contra homem,/ ao ver vida contra vida, / 
desespero e solidão, / violência sem medida.

Que poderei ao Senhor apresentar, / além 
da oferta do vinho e do pão? / Em procissão 
eu me achego ao teu altar, / e te ofereço por 
inteiro o coração.
2. Este encontro planifica o meu viver / e descubro 

qual a minha vocação: / sem reserva e sem 
temor, / trabalhar pela verdade, / espalhando 
pelo chão / as sementes da bondade.

3. O meu nome está escrito no seu livro: / os 
meus dias e as minhas intenções. / Quando 
ando e quando paro, / pelas costas, pela 
frente, / quando canto e quando falo, / teu 
olhar está presente.

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.
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S. Dai ao santo padre, o papa Francisco, ser bem 
firme na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo 
desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a 
virgem, mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos 
e todos os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes para outra vida 
na vossa amizade e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos 
povo santo e pecador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino, que também é nosso.
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. Vinde a mim vós todos que sofreis e estais 
curvados sob os vossos fardos e eu vos aliviarei, 
diz o Senhor.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Vós sois o caminho, / a verdade e a vida, / o 
Pão da alegria descido do céu!
1. Nós somos caminheiros / que marcham para 

os céus. / Jesus é o caminho / que nos conduz 
a Deus.

2. Da noite da mentira, / das trevas para a luz, 
/ busquemos a verdade, / verdade é só Jesus.

3. Pecar é não ter vida, / pecar é não ter luz. / 
Tem vida só quem segue / os passos de Jesus.

4. Jesus, verdade e vida, / caminho que conduz 
/ a Igreja peregrina, / que marcha para a luz.

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.155]
1. O pão que não se reparte, / não mata a fome, 

deixa de ser pão. / Vida se torna mais vida, / 
quando é vivida na condivisão.

Ô ô ô ô ô, eu vivia fugindo de Cristo / e não 
lhe dava o meu coração. / Ô ô ô ô ô, mas aqui 
os meus olhos se abriram / quando repartiram 
comigo o pão!
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2. Na mesa do nosso Deus, / há lugar para todos, 
há vinho e pão. / É o próprio Deus quem se 
doa, / liberta,  perdoa e envia em missão.

3. A mesa da eucaristia / nos quer ensinar um 
mistério profundo: / Corpo de Cristo é comida, 
/ seu Sangue é bebida pra vida do mundo.

4. Na mesa, o pão partilhado / é fonte de vida, 
de amor, comunhão. / Sinal de que a vida é 
serviço, / real compromisso de libertação.

5. São partes deste caminho, / chamado e 
proposta, resposta e missão. / Deus caminha 
com a gente, / lançando a semente da 
ressurreição.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Nós vos pedimos, ó Deus, 
que, enriquecidos por esta tão grande dádiva, 
possamos colher os frutos da salvação sem 
jamais cessar vosso louvor. P.C.N.S.
T. Amém.    

19. AVISOS

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

21. HINO DO ANO DO LAICATO
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. 
/ Levai aos povos todos o amor, meu dom 
fecundo. / Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos 
propagar, / seguindo teu exemplo, o mundo 
transformar!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, 

/ cristãos leigos e leigas, construímos nova 
história!

2. Instruídos por tua santa Palavra, / chamados 
e enviados para cumprir a missão!

3. Alimentados por teu Corpo e Sangue, / 
assumimos, com coragem, a nossa vocação!

4. “Chamados, antes de tudo, à santidade, / 
interpelados a viver a santidade no mundo!” 

5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na 
massa”, / não deixamos de ser “ramos na 
Videira”! 

6. “Na família, no trabalho, na política, / em 
todos os âmbitos de atividade humana!” 

7. “Verdadeiros sujeitos eclesiais, / aptos a atuar 
na Igreja e na sociedade!”


