
RITOS INICIAIS

16º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

A. Irmãos e irmãs, a salvação 
é dom de Deus! Ele caminha 
com seu povo, garantindo a 
todos a felicidade e o bem, em 
Jesus Cristo, o ponto de união e 
comunhão com o Pai. Celebremos 
alegres, pois o Senhor é o pastor 
que nos conduz! 

1. CANTO DE ABERTURA [Hinário ABC Lit., p.153]
Eis-me aqui, Senhor! / Eis-me aqui, Senhor!   //:Pra 
fazer tua vontade, / pra viver no teu amor.:// Eis-me 
aqui, Senhor.
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. 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.

3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e 
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai (pausa).
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S. Senhor, que viestes procurar e salvar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida como oferta em resgate 
de muitos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos 
e filhas dispersos, 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
Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! 
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
1. 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) Ó Deus, sede generoso para com 
vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa 
graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, 
guardemos fielmente os vossos mandamentos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Nós somos o rebanho do Senhor. 
Ele dá-nos força e coragem para 
enfrentarmos as dificuldades. E Jesus 
tem compaixão, reúne o povo e 
ensina a todos os caminhos de vida, a 
mensagem de paz e de reconciliação, 
sinais do Reino de Deus que ele 
inaugurou na história. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 23,1-6)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
“Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se 
o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor! Deste 
modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores 
que apascentam o meu povo: vós dispersastes o meu 
rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele; eis que 
irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas 
ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas 
ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e 
as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e 
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multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que 
as apascentem; não sofrerão mais o medo e a angústia, 
nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão 
dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente 
de Davi; reinará como rei e será sábio, fará valer a 
justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será 
salvo e Israel viverá tranquilo; este é o nome com que 
o chamarão: ‘Senhor, nossa Justiça’. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 22 (23)
O Senhor é o pastor que me conduz: felicidade e todo 
bem hão de seguir-me!
•	 O	Senhor	é	o	pastor	que	me	conduz;	/	não	me	falta	

coisa alguma. / Pelos prados e campinas verdejantes 
/ ele me leva a descansar. / Para as águas repousantes 
me encaminha / e restaura as minhas forças. 

•	 Ele	me	guia	no	caminho	mais	seguro,	/	pela	honra	do	
seu nome. / Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 
/ nenhum mal eu temerei; / estais comigo com bastão 
e com cajado; / eles me dão a segurança!

•	 Preparais	à	minha	frente	uma	mesa,	/	bem	à	vista	
do inimigo, / e com óleo vós ungis minha cabeça; 
/ o meu cálice transborda.

•	 Felicidade	e	todo	bem	hão	de	seguir-me	/	por	toda	a	
minha vida; / e na casa do Senhor habitarei / pelos 
tempos infinitos. 

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 2,13-18)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós, que outrora 
estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de 
Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz: do que era dividido, 
ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro 
de separação: a inimizade. Ele aboliu a Lei com seus 
mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do 
judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, 
estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, 
ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele 
destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a 
paz a vós, que estáveis longe, e a paz aos que estavam 
próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só 
Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO [H. ABC L., p.307]
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
1. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz 

estão elas a escutar. Eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!

10. EVANGELHO (Mc 6,30-34)
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, os apóstolos reuniram-se com Jesus 
e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes 
disse: “Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai 
um pouco”. Havia, de fato, tanta gente chegando e 
saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então 
foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e 
afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que 
eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e 
chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma 
numerosa multidão e teve compaixão, porque eram 
como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes 
muitas coisas. 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. O Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta 
coisa alguma! Com fé, elevemos ao Pai providente 
nossas preces:
L. Senhor, que nosso país supere toda a corrupção e 
toda injustiça, que ferem e dispersam o vosso povo. 
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, abençoai e recompensai tantas pessoas que 
trabalham incansavelmente em favor da comunidade. 
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, atendei os pedidos dos irmãos; dai força às 
pastorais, às crianças, aos jovens, aos idosos; assisti 
os enfermos e seus cuidadores; acolhei os falecidos 
no festim da eternidade e sede a força dos familiares 
enlutados.
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Ó Pai, que conduzis a todos ao caminho da 
felicidade e do bem, queremos que nossas preces 
cheguem à vossa presença. Atendei-nos por vossa 
bondade. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Jesus sente compaixão da 
multidão. A experiência de Deus 
ocorre à medida que nos tornamos 
verdadeiros dons em nossa 
comunidade. Dentre muitos dons, 
entreguemos nossa vontade de 
estar a serviço. 

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.
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Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
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, 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
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal 
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o vosso 
nome; / venha a nós o vosso reino, / seja 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 nos tem ofendido; / e 
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: 
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, 
Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.

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.

S. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, 
levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga Aliança, 
santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em vossa honra possam 
servir para a salvação de todos. 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 e 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!
S. 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:
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.
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S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu. Se alguém 
comer deste Pão, viverá eternamente! Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno (a) de que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo (a).

A. Ele tem compaixão de nós, porque às vezes nos 
abatemos, e quer permanecer conosco no pão que 
restaura a vida.

17. CANTO DE COMUNHÃO [Hin. ABC Lit., p.187]
1. Vejam, eu andei pelas vilas, / apontei as saídas / 

como o Pai me pediu. / Portas, eu cheguei para 
abri-las. / Eu curei as feridas / como nunca se viu.

Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz! 
/ Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. / Nosso 
caminho então conduz. Queremos ser assim! / Que 
o pão da vida nos revigore no nosso sim!
2. Vejam, fiz de novo a leitura / das raízes da vida, / que 

meu Pai vê melhor. / Luzes, acendi com brandura. 
/ Para a ovelha perdida / não medi meu suor.

3. Vejam, procurei bem aqueles / que ninguém procurava 
/ e falei de meu Pai. / Pobres, a esperança, que é deles, 
/ eu não quis ver escrava / de um poder que retrai.

4. Vejam, semeei consciência / nos caminhos do povo, / 
pois o Pai quer assim. / Tramas, enfrentei prepotência 
/ dos que temem o novo, / qual perigo sem fim.

5. Vejam: Eu quebrei as algemas, / levantei os caídos, /  
do meu Pai fui as mãos. / Laços, recusei os esquemas, 
/ Eu não quero oprimidos, / quero um povo de irmãos.

6. Vejam, procurei ser bem claro: / o meu Reino é 
diverso, / não precisa de rei! / Tronos, outro jeito mais 
raro / de juntar o disperso, / o meu Pai tem por lei. 

7. Vejam, do meu Pai a vontade / eu cumpri passo a passo. 
/ Foi pra isso que eu vim. / Dores, enfrentei a maldade, 
/ mesmo frente ao fracasso / eu mantive o meu sim.

8. Vejam, fui além das fronteiras, / espalhei Boa Nova: / 
todos filhos de Deus! / Vida, não se deixe nas beiras / 
quem quiser maior prova: / venha ser um dos meus!

 
Ou:
1. Ao recebermos, Senhor tua presença sagrada / pra 

confirmar teu amor faz de nós tua morada / surge 
um sincero louvor / brota a semente plantada / faz-
nos seguir teu caminho / sempre trilhar tua estrada 

Desamarrem as sandálias e descansem / este chão é terra 
santa, irmãos meus! /  Venham, orem, comam, cantem, / 
venham todos e renovem a esperança no Senhor
2. O Filho, Deus com o pai e o espírito santo, / nesta 

trindade um só ser / que pede a nós sermos santos / 
dá-nos Jesus, teu poder de se doar sem medidas / deixa 
que compreendamos que este é o sentido da vida
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3. Ao virmos te receber nós te pedimos, ó Cristo / faze 
vibrar nosso ser indo encontrar o pai santo / sem 
descuidar dos irmãos mil faces da tua face / faze 
que o coração sinta a força da caridade

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, permanecei junto ao povo 
que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que, despojando-nos do velho homem, passemos a 
uma vida nova. P.C.N.S.
T. Amém.

19. AVISOS

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA “Tempo Comum, I”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
S. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém.
S. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T. Amém.

21. ENVIO
1. Senhor, toma minha vida nova, / antes que a espera 

desgaste anos em mim. / Estou disposto ao que 
queiras. / Não importa o que seja, tu chamas-me a 
servir.

Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, / 
necessitem de força de viver, / onde falte a esperança, / 
onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.
2. Te dou meu coração sincero, / para gritar sem medo: 

formoso é teu amor. / Senhor, tenho alma missionária. 
/ Conduza-me à terra que tenha sede de ti. 

3. E assim, eu partirei cantando, / por terras anunciando 
tua beleza, Senhor. / Terei meus braços sem cansaço, 
/ tua história em meus lábios e força na oração. 


