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13o Domingo do Tempo Comum
Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

1. Levantarei meu olhar aos montes: / De onde
o auxílio virá? / Deus é a força de quem tem
fé. / Misericórdia Ele é. / Quando erramos Ele
é por nós. / Mostra-nos o colo do Pai. / Com
seu sangue libertador, / livra do mal e da dor.
Refrão: Bem-aventurados os misericordiosos / porque eles alcançarão misericórdia. (2x)
2. Sem seu perdão quando eu cair, / quem
poderá me levantar? / Se Deus perdoa, quem
somos nós / para não perdoar?
3. O sangue de Cristo nos resgatou. / Ele ressuscitou! / Grite pro mundo inteiro ouvir: /
Jesus Cristo é o Senhor!
4. Deixa o teu medo e tem fé. / Um novo
tempo virá. / Cristo está vivo: vivo entre nós
/ e um dia Ele voltará!

2. Saudação

P. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

P. A graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada

(Sl 46,2)

Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com
brados de alegria.

3. Ato Penitencial

P. A liturgia dos últimos domingos tem nos
recordado que seguir a
Cristo implica renúncia. Examinemos nossa
consciência, reconhecendo nossos pecados,
em especial os apegos
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que nos impedem de
correr ao encontro do
Salvador.		
(Pausa)

dos e nos conduza à vida
eterna.

P. Senhor, pelas vezes
em que usamos indevidamente nossa liberdade, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, vezes em que
nos achamos superiores
porque estamos ao vosso lado, mas ainda não
aprendemos tudo que
quereis nos ensinar, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, pelas vezes
em que apresentamos
justificativas para não
responder plenamente
ao vosso santo chamado,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos peca-

T. Amém.

P. Glória a Deus nas
alturas,

T. 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

P. OREMOS: Ó Deus, pela
vossa graça, nos fizestes
filhos da luz. Concedei
que não sejamos envolvidos pelas trevas do
erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa
verdade. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T. Amém.

corpo no repouso está tranquilo; pois não
haveis de me deixar entregue à morte, * nem
vosso amigo conhecer a corrupção.

Liturgia da Palavra
L. O autêntico discípulo é quem, livre e amorosamente, larga tudo para seguir o caminho
de Jesus, com radicalidade e ternura.

4. Vós me ensinais vosso caminho para a
vida; junto a vós, felicidade sem limites, *
delícia eterna e alegria ao vosso lado!

6. Primeira Leitura

8. Segunda Leitura

(Sentados) (1Rs 19,16b.19-21)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: 16bvai
e unge a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. 19Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safat,
lavrando a terra com doze juntas de bois;
e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao
passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o
seu manto. 20Então Eliseu deixou os bois
e correu atrás de Elias, dizendo: “Deixa-me
primeiro ir beijar meu pai e minha mãe,
depois te seguirei.” Elias respondeu: “Vai e
volta! Pois o que te fiz eu?” 21Ele retirou-se,
tomou a junta de bois e os imolou. Com a
madeira do arado e da canga assou a carne e
deu de comer à sua gente. Depois levantou-se,
seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

[Sl 15(16)]

REFRÃO: Ó Senhor, sois minha herança
para sempre!
1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me
refugio! Digo ao Senhor: “Somente vós sois
meu Senhor: * nenhum bem eu posso achar
fora de vós!” Ó Senhor, sois minha herança
e minha taça, * meu destino está seguro em
vossas mãos!
2. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *
e até de noite me adverte o coração. Tenho
sempre o Senhor ante meus olhos, * pois se
o tenho a meu lado não vacilo.
3. Eis por que meu coração está em festa,
minha alma rejubila de alegria, * e até meu

(Gl 5,1.13-18)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas
Irmãos: 1É para a liberdade que Cristo nos
libertou. Ficai pois firmes e não vos deixeis
amarrar de novo ao jugo da escravidão. 13Sim,
irmãos, fostes chamados para a liberdade.
Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário,
fazei-vos escravos uns dos outros, pela caridade. 14Com efeito, toda a Lei se resume neste
único mandamento: “Amarás o teu próximo
como a ti mesmo.” 15Mas, se vos mordeis e
vos devorais uns aos outros, cuidado para não
serdes consumidos uns pelos outros. 16Eu vos
ordeno: Procedei segundo o Espírito. Assim,
não satisfareis aos desejos da carne. 17Pois
a carne tem desejos contra o espírito, e o
espírito tem desejos contra a carne. Há uma
oposição entre carne e espírito, de modo que
nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer.
18
Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito,
então não estais sob o jugo da Lei. Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

(De pé) (1Sm 3,9; Jo 6, 68c)

refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia!

1. Fala, Senhor, que te escuta teu servo! Tu
tens palavras de vida eterna!

10. Evangelho

(Lc 9,51-62)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.

P. 51ESTAVA CHEGANDO o tempo de Jesus ser
levado para o céu. Então
ele tomou a firme decisão
de partir para Jerusalém
52
e enviou mensageiros à sua frente. Estes
puseram-se a caminho
e entraram num povoado
de samaritanos, para preparar hospedagem para
Jesus. 53Mas os samaritanos não o receberam,
pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém.
54
Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: “Senhor, queres que
mandemos descer fogo
do céu para destruí-los?”
55
Jesus, porém, voltou-se
e repreendeu-os. 56E partiram para outro povoado. 57Enquanto estavam

caminhando, alguém
na estrada disse a Jesus:
“Eu te seguirei para onde
quer que fores.” 58Jesus
lhe respondeu: “As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o
Filho do Homem não tem
onde repousar a cabeça.” 59Jesus disse a outro:
“Segue-me.” Este respondeu: “Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai.”
60
Jesus respondeu: “Deixa
que os mortos enterrem
os seus mortos; mas tu,
vai anunciar o Reino de
Deus.” 61Um outro ainda
lhe disse: “Eu te seguirei,
Senhor, mas deixa-me
primeiro despedir-me
dos meus familiares.”
62
Jesus, porém, respondeu-lhe: “Quem põe a
mão no arado e olha para
trás, não está apto para o
Reino de Deus.” Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai
todo-poderoso,
T. 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.

13. Preces da Comunidade

P. Elevemos nossas preces, implorando acima
de tudo, a graça de tudo
largar para, na liberdade, seguir Aquele que
em sua misericórdia nos
amou primeiro.
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, voltada
para o seu Senhor, testemunhe e anuncie a
importância da renúncia como caminho para
a salvação, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Por nós e por nossa comunidade, para que
acolhamos e pratiquemos a Palavra de Deus,
através da renúncia e do despojamento, rezemos ao Senhor:

3. Pelas pessoas que, ao longo de suas vidas,
souberam abrir mão de grandes valores em
benefício do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor:
4. Pelas pessoas que, imersas em seus apegos,
não conseguem sair de si mesmas para verdadeiramente amar e serem amadas, rezemos ao
Senhor:
5. Pela Jornada Mundial da Juventude, agradecendo os frutos da Jornada no Rio de Janeiro
e pedindo êxito para a Jornada de Cracóvia,
como experiências profundas de fé e acolhimento, rezemos ao Senhor:
(Outras preces)

P. Concedei, ó Deus, a
todos os fiéis a graça de
se deixarem conduzir
pela luz do vosso Espírito, para que sigam a
Cristo com alegria, desprendimento e confiança. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Tu és, Senhor, a Riqueza do meu coração! /
Tu és, Senhor, o Sentido da minha missão!
refrão: E eu sou, Senhor, em tuas mãos, /
inteira entrega, oblação!

2. Tu és, Senhor, o Tesouro que faz meu viver!
/ Tu és, Senhor, a Alegria que tece o meu ser!

3. Tu és, Senhor, o Rochedo que firma meus pés!
/ Tu és, Senhor, o meu Tudo, por seres quem és!

4. Tu és, Senhor, o Lugar deste meu caminhar!
/ Tu és, Senhor, Coração pelo qual quero amar!

P. Corações ao alto.

15. Convite à Oração

T. O nosso coração está em Deus.

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que esta nossa
família, reunida em
nome de Cristo, possa
oferecer um sacrifício
que seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas

P. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos
vossos sacramentos, concedei que o povo reunido
para vos servir corresponda à santidade dos
vossos dons. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-C
Jesus, caminho para o Pai

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Demos graças ao
Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo
e necessário, é nosso
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em
todo o lugar, Pai santo,
Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor
nosso. Pela vossa Palavra criastes o universo e
em vossa justiça tudo
governais. Tendo-se
encarnado, vós nos
destes o vosso Filho
como mediador. Ele nos
dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a
seguir seus passos. Ele é
o caminho que conduz
para vós, a verdade que
nos liberta e a vida que
nos enche de alegria.
Por vosso Filho, reunis
em uma só família os

homens e as mulheres,
criados para a glória de
vosso nome, redimidos
pelo sangue de sua cruz
e marcados com o selo
do vosso Espírito. Por
essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à
multidão dos Anjos e
dos Santos, 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!

P. 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!

P. 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!

P. 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 discí-

pulos, 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.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. 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. 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!

P. Pela participação
neste mistério, ó Pai
todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos
tornemos semelhantes à imagem de vosso
Filho. Fortalecei-nos na
unidade, em comunhão
com o nosso Papa N. e o
nosso Bispo N., com todos os bispos, presbíte-

ros e diáconos e todo o
vosso povo.

reição, a plenitude da
vida.

T. O vosso Espírito nos una num só corpo!

T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

P. Fazei que todos os
membros da Igreja,
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se, de
verdade, no serviço do
Evangelho. Tornai-nos
abertos e disponíveis
para todos, para que
possamos partilhar as
dores e as angústias,
as alegrias e as esperanças, e andar juntos
no caminho do vosso
reino.

P. 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 São
José, seu esposo, com os
Apóstolos e Mártires, (com S. N.: santo do dia ou patrono)
e todos os Santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
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. Caminhamos no amor e na alegria!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N.
e N.), 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 ressur-

T. Amém.

18. Rito da Comunhão

Antífona da Comunhão (Sl 102,1)

P. Guiados pelo Espírito
de Jesus e iluminados
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:

Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o
meu ser, seu santo nome!

T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Meu irmão, tu não vês, buscando vais
em vão / de teu ser os porquês. Ninguém
te diz, irmão! / Aqui no altar vem te dizer
Deus que por ti morreu: / “Toda razão de
teu viver sou Eu!”
Refrão: Sou Pão! Eu sou a refeição! Só
nesta mesa, altar, tu poderás saciar teu
coração. / Só Eu te amei até o fim. Aqui
Eu sou, Eu sou, enfim, teu Redentor!”
2. Meu irmão! Vê, irmão, tens fome assim
de amor. / Quanta dor, quanto não, achaste
sem parar! / Aqui no altar teu Redentor te
diz: “A ti me dou, / todo teu bem, teu grande
amor, Eu sou!”
3. Solidão. Estar só. Só esta dor dói mais.
/ Sem ninguém pra ter dó, sozinho assim
tu vais. / Mas este altar te dá a paz. Teu
Redentor o quis. / Em comunhão, viverás
feliz.
4. Queres, sim, reclamar justiça que não
vês. / Teu irmão sem lugar, está sem voz,
nem vez. / Só com Jesus, teu Redentor, é que
construirás. / Com ódio, não; com muito
amor, a paz!
5. Ao tentar o prazer, sonhando ser feliz, /
outra luz queres ter e nova diretriz. / Eu sou
a luz! Eu sou o bem! Teu Redentor Eu sou!
/ Só Eu te amei como ninguém te amou.
Momento de silêncio para oração pessoal.

20. Canto de Ação de Graças
REFRÃO: Misericordes sicut Pater (4x)
1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in
aeternum misericordia eius”! (“eterna é a
sua misericórdia”!) / Criou o mundo com
sabedoria - “in aeternum misericordia
eius”! / Conduz seu povo na história - “in
aeternum misericordia eius”! / Perdoa e
acolhe os seus filhos - “in aeternum misericordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gentes - “in aeternum misericordia eius”! /
Amou-nos com um coração de carne - “in
aeternum misericordia eius”! /Dele recebemos, a Ele nos doamos - “in aeternum
misericordia eius”! / O coração se abra
a quem tem fome e sede - “in aeternum
misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons
- “in aeternum misericordia eius”! / Fonte
de todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeternum misericordia eius”! / Por Ele confortados, ofereçamos conforto - “in aeternum
misericordia eius”! / O amor espera e tudo
suporta - “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in
aeternum misericordia eius”! / A terra
espera o Evangelho do Reino - “in aeternum
misericordia eius”! / Graça e alegria a quem
ama e perdoa - “in aeternum misericordia
eius”! / Serão novos os céus e a terra - “in
aeternum misericordia eius”!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus,
o Corpo e o Sangue

de Jesus Cristo, que
oferecemos em sacrifício e recebemos
em comunhão, nos
transmitam uma vida
nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa,
possamos produzir
frutos que permaneçam. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. A liturgia de hoje continuou a nos recordar
a importância da renúncia para bem vivermos
a Boa Nova de Cristo. Conscientes de nossos
apegos e de nossas dificuldades, assumamos,
ao longo da semana, atitudes que nos aproximam do Senhor Jesus e de seu mandamento
do amor.

23. Bênção Final e

Despedida

P. O Senhor esteja convosco.

bênção frutifique em
vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que
sejam sustentados em
suas ações pela força de
vosso amor. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

P. Abençoe-vos

Deus

todo-poderoso, Pai e
Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.

P. Glorificai o Senhor
com vossa vida; ide em
paz e o Senhor vos acom-

T. Ele está no meio de nós.

panhe.

P Ó Deus, que a vossa

T. Graças a Deus.

