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20o Domingo do
Tempo Comum

Ano da Comunhão – Mês Vocacional – Dia dos Pais

A liturgia de hoje nos convida a tomar consciência da radicalidade com que devemos

viver nossa Fé. Diante de Deus, não há meio-termo. Ele nos convida a um compromisso,
corajoso e coerente, com a construção do “novo céu” e da “nova terra”. É essa a nossa
missão recebida no batismo e nós a viveremos sempre acolhendo e transmitindo a Misericórdia do Pai. Neste mês vocacional, hoje, no dia dos pais rezamos pela vocação para
a vida em família.
nossa missão e apostolado! / A Boa Nova,
é o alimento de esperança e comunhão!
/ “Para que todos sejam Um” servindo a
Cristo e ao irmão!

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: A Eucaristia é Alimento de
Esperança e de Unidade! / O Pão Vivo é
que nos faz alimentar a Fraternidade!

1. Jesus andou na Galileia, amando a
todos, fez o bem. / Curando das enfermidades, das doenças e males também. / Hoje,
Jesus em nosso meio, na Hóstia Santa do
Altar, / caminha conosco o Cristo, a todos
quer alcançar!
2. Ao Celebrar o Centenário de um País
em Adoração, / um Congresso para a Eucaristia, “Uma só Alma, um só Coração”. /
Fazer Memória, com Alegria, com canto
forte e varonil: / o Rio é o Altar de Cristo!
O Rio, o Altar do Brasil!
3. Aos pés do Cristo Redentor, banhada
pela Guanabara, / a beleza que se agiganta, e maravilhosamente rara! / De cultura
fervilhante, grande e acolhedora / a Cidade
aos pés do Cristo, também é Adoradora!
4. Cidade bela, grande Povo! A Comunidade viva é / celebrando a Eucaristia,
nesse imenso Rio de Fé! / Pão da Unidade
e compromisso, homens, mulheres, jovens,
idosos / venham adorar Jesus Cristo com
corações Esperançosos!
5. Com jeito alegre e criativo, levamos Cristo a todo lado! / O Evangelho anunciar:

6. Com a Mãe Aparecida, Senhora da Conceição / ao Cristo, Hóstia viva, nossa vida,
em adoração! / Um Rio vivo de Esperança,
Rio de Paz e Fraternidade / com a Virgem,
nossa Mãe amamos Cristo em Verdade!

2. Saudação

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

P. A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.

P. Senhor, que viestes salvar os corações
arrependidos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que intercedeis por nós junto
do Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
T. Amém.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

4. Hino de Louvor

Antífona da Entrada

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, /

(Sl 83,10-11)

Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o
vosso olhar, e contemplai a face do vosso
Ungido, porque um dia em vosso templo
vale mais que outros mil.

3. Ato Penitencial

P. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos
o nosso espírito ao arrependimento para
sermos menos indignos de aproximar-nos
da mesa do Senhor. 		
(Pausa)

P. Glória a Deus nas alturas,

Entrada: Hino do Congresso Eucarístico do Centenário (Pe. Carlos Augusto Azevedo da Silva); Ofertas: Madre Maria Helena Cavalcanti; Comunhão: D. Carlos
Alberto Navarro e Waldeci Farias; Final: Ir. Míria T. Kolling.

só vós, o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
/ Amém.

5. Oração

P. OREMOS: Ó Deus, preparastes para
quem vos ama bens que nossos olhos não
podem ver; acendei em nossos corações a
chama da caridade para que, amando-vos
em tudo e acima de tudo, corramos ao
encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Por mais difícil que seja a vida, não
podemos deixar de viver o Evangelho. O
Senhor Jesus nos fortalece para vivermos e
transmitirmos sua Misericórdia.

6. Primeira Leitura
(Jr 38,4-6.8-10) (Sentados)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

Naqueles dias, 4 disseram os príncipes ao
rei: “Pedimos que seja morto este homem;
ele anda com habilidade lançando o desânimo entre os combatentes que restaram
na cidade e sobre todo o povo, dizendo
semelhantes palavras; este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo,
mais sim a desgraça”. 5Disse o rei Sedecias:
“Ele está em vossas mãos; o rei nada vos
poderá negar”. 6Agarraram então Jeremias
e lançaram-no na cisterna de Melquias,
filho do rei, que havia no pátio da guarda,
fazendo-o descer por meio de cordas. Na
cisterna não havia água, somente lama; e
assim ia-se Jeremias afundando na lama.
8
Ebed-Melec saiu da casa do rei e veio ter
com ele, e falou-lhe: 9“Ó rei, meu senhor,
muito mal procederam esses homens em
tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna para aí morrer
de fome; não há mais pão na cidade”. 10 O
rei deu, então esta ordem ao etíope Ebed-Melec: “Leva contigo trinta homens e tira
da cisterna o profeta Jeremias, antes que
morra”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial
Sl 39(40),2.3.4.18 (R. 14b)

REFRÃO: Socorrei-me, ó Senhor, vinde
logo em meu auxílio!
1. Esperando, esperei no Senhor, * e inclinando-se, ouviu meu clamor.
2. Retirou-me da cova da morte * e de um
charco de lodo e de lama. Colocou os meus
pés sobre a rocha, * devolveu a firmeza a
meus passos.
3. Canto novo ele pôs em meus lábios, *
um poema em louvor ao Senhor. Muitos
vejam, respeitem, adorem * e esperem em
Deus, confiantes.

4. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém,
guarda o Senhor minha vida, * e por mim se
desdobra em carinho. Vós me sois salvação
e auxílio: * vinde logo, Senhor, não tardeis!

8. Segunda Leitura

(Hb 12,1-4)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 1Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos
de lado o que nos pesa e o pecado que nos
envolve. Empenhemo-nos com perseverança
no combate que nos é proposto, 2 com os
olhos fixos em Jesus, que em nós começa e
completa a obra da fé. Em vista da alegria
que lhe foi proposta, suportou a cruz, não
se importando com a infâmia, e assentou-se
à direita do trono de Deus. 3 Pensai pois
naquele que enfrentou uma tal oposição
por parte dos pecadores, para que não vos
deixeis abater pelo desânimo. 4 Vós ainda
não resististes até ao sangue na vossa luta
contra o pecado. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Jo 10,27)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Minhas ovelhas escutam minha voz,
minha voz estão elas a escutar; eu conheço,
então, minhas ovelhas, que me seguem,
comigo a caminhar.

10. Evangelho

(Lc 12,49-53)

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. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a seus
discípulos: 49“Eu vim para lançar fogo sobre
a terra, e como gostaria que já estivesse
acesso! 50 Devo receber um batismo, e como
estou ansioso até que isto se cumpra! 51
Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre
a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim
trazer divisão. 52 Pois, daqui em diante,
numa família de cinco pessoas, três ficarão
divididas contra duas 53 e duas contra três;
ficarão divididos: o pai contra o filho e o
filho contra o pai; a mãe contra a filha e a
filha contra a mãe; a sogra contra a nora e
a nora contra a sogra”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

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. Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus é dura
e por ela seremos julgados. Peçamos, pois,
ao Deus da Palavra forças para nos deixarmos converter e, deste modo, testemunhar
que é real, possível e fascinante vivenciar
a Boa Nova da Salvação.
1. Pela Igreja, para que anuncie a Misericórdia de Jesus Cristo pelo testemunho e
por ações, principalmente em meio a sofrimentos e perseguições, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

2. Pelos vocacionados para a vida em família, para que firmes em seus propósitos
sejam, em meio a sociedade, autênticas
testemunhas da ressurreição de Cristo,
rezemos ao Senhor:

“O futuro da humanidade
passa pela família.”
São João Paulo II

Senhor, abençoai e protegei nossos pais!

(De pé)

Arquidiocese de
São Sebastião do
Rio de Janeiro

3. Por todos os pais, para que neste dia a
eles dedicado, vivam intensamente a alegria
por participar do imenso dom da paternidade divina, rezemos ao Senhor:
4. Pelos pais que já faleceram, para que,
juntos de Deus Pai, acolham a recompensa do amor que distribuíram nesta vida,
rezemos ao Senhor:

17. Oração Eucarística II
Prefácio dos Domingos do Tempo
Comum, IX – O Dia do Senhor
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.

5. Pela Semana Nacional da Família em
nossas comunidades, para que vivendo
o “amor familiar, vocação e santidade”,
irradiem a presença de Cristo Ressuscitado,
rezemos ao Senhor: 		
(Outras preces)

P. Deus onipotente e cheio de misericórdia,
fortalecei-nos a cada momento de nossa vida
para que, nas alegrias e nas dores, possamos
vos louvar e amar. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Eu levarei, Pai, a minha oblação: / é tão singela, eu trago vinho e pão. / É minha vida inteira
de Jesus, / é gota d’água, é sombra de tua Luz.

2. Não voltarei, Pai, sem ter no coração / o
teu amor que faz a união / de todo aquele
que segue tua Lei. / Pastor Amado, eu sou
da tua Grei.
3. Aguardarei, Pai, a grande reunião, /
o esplendor da tua Redenção. / No céu,
na glória, cantando de alegria / com teus
amigos e a doce Mãe Maria.

15. Convite à Oração

(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. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas,
pelas quais entramos em comunhão convosco,
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-vos em nós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

T. O nosso coração está em Deus.

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 e bendizer-vos, Senhor, Pai santo, fonte da verdade
e da vida, porque, neste domingo festivo,
nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa
família, para escutar vossa Palavra e repartir
o Pão consagrado, recorda a ressurreição do
Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso,
quando a humanidade inteira repousará
junto de vós. Então, contemplaremos vossa
face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança,
unimo-nos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz...
T. Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, estas
oferendas, derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem para nós o
Corpo e = o Sangue de Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

P. Estando para ser entregue e abraçando
livremente a paixão, 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 tomou
o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
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!
P. Celebrando, pois, a memória da morte
e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice
da salvação; e vos agradecemos porque
nos tornastes dignos de estar aqui na
vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos
reunidos pelo Espírito Santo num só
corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que
se faz presente pelo mundo inteiro: que
ela cresça na caridade, com o Papa N.,
com o nosso Bispo N. e todos os ministros
do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos
irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que
partiram desta vida: acolhei-os junto a
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da
vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe
de Deus, com São José, seu esposo, com
os santos Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo,
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

Nossa Senhora Aparecida
Participe da peregrinação anual da Arquidiocese do
Rio de Janeiro ao Santuário de Aparecida.

27 de agosto

Informe-se na sua paróquia

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Fomos chamados a viver em
comunhão com Jesus Cristo / e quem assim
permanecer unido a ele e a seus irmãos /
estará sem temor quando o Filho vier.
1. A nossa vocação é dom de Deus / que
chamou os pagãos como os judeus.

22. Bênção Final e
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo enten-

2. O escravo e o homem livre não há mais.
/ Deus ama a todos nós; somos iguais.

dimento, guarde vossos corações e vossas

3. Da treva, do pecado e da descrença, /
Deus nos chamou à luz de sua presença.

Deus, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus

4. Chamados à pureza e santidade, / servimos nosso irmão, na liberdade.
5. Também como Jesus, somos chamados
/ a suportar a dor, sem ser culpados.
6. A todos nós, eleitos, Deus chamou / e
nos santificou; glorificou.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 129,7)

No Senhor se encontra toda graça e copiosa
redenção.

20. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Unidos a Cristo por este
sacramento, nós vos imploramos, ó Deus,
que, assemelhando-nos a ele aqui na terra, participemos no céu da sua glória. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
21. Vivência
L. Começa hoje, em todo o Brasil, a Semana Nacional da Família. Aproveitemos a
ocasião em que recordamos a vocação à
vida matrimonial e familiar, para refletir
e rezar pelas nossas famílias. Participemos
das atividades da Semana da Família em
nossas comunidades e, durante a semana,
façamos em grupo algum momento de oração pelas famílias.

mentes no conhecimento e no amor de
Cristo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

23. Canto Final
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu
chamado de amor e responder. / Na alegria
te quero servir, e anunciar o teu reino de
amor!
REFRÃO: E pelo mundo eu vou, can-

tando o teu amor, / pois disponível estou
para servir-te, Senhor.

2. Dia a dia, tua graça me dás; nela se
apoia o meu caminhar. / Se estás ao meu
lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?
ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,
porque não precisais dele! Também não é o que
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa
minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de
vós. Amém!”

ORAÇÃO PELO CONGRESSO
EUCARÍSTICO DO CENTENÁRIO:

“Dulcíssimo Jesus Cristo, nosso Redentor,
que por amor de todos instituístes a
Eucaristia, dignai-vos abençoar-nos neste
centenário do Congresso Eucarístico nestas terras cariocas. Também hoje, como
há cem anos, queremos bendizer-vos
pelo grande dom da Eucaristia, sempre
presente aqui desde o século XVI. Sede
vós mesmo o centro de todas as nossas
comemorações celebrativas e alimento de
unidade, esperança e fraternidade para
o nosso povo. Necessitamos de tempos
novos e de paz! Que sejamos permanentemente missionários, percorrendo nossas ruas e praças testemunhando a vossa
Ressurreição. Ó Coração Eucarístico de
Jesus, aumentai a nossa fé e protegei-nos.
Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
padroeira do Brasil, rogai por nós. São
Pascoal Bailão, padroeiro dos Congressos
Eucarísticos, rogai por nós. São Sebastião,
padroeiro desta Cidade e da Arquidiocese,
rogai por nós.”
1. Glória a Jesus pelo centenário! De todo o
mundo és Redentor! / E no Brasil, nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor!
REFRÃO: Que o santo Sacramento que é
o próprio Cristo Jesus! // Seja adorado e
seja amado nesta terra de Santa Cruz!
Para ser rezada de 16 de junho a
07 de Setembro.
REZANDO PELOS PAIS E PELAS
FAMÍLIAS

Pai de Misericórdia, queremos rezar por todos
aqueles que cumulastes com o dom da paternidade. Vós, que sois amor, ternura, acolhimento
e compaixão, destes a cada um de nós nascer
em meio a uma família. Nós vos agradecemos
por aqueles que nos destes como nossos pais.
Queremos pedir pelos que a morte levou de
junto de nós. Pedimos também pelos pais que
enfrentam dificuldades para cumprir tão sublime missão. Fortalecei-os, Pai Santo. Abençoai
as famílias que passam dificuldades. Iluminai o
caminho de vossa Igreja para que, dedicando-se
sempre mais à família, seja instrumento de união,
reconciliação e paz no coração de cada lar.

LEITURAS DA SEMANA

15/2a FEIRA: Ez 24,15-24; Dt 32,18-19.20.21; Mt 19,16-22; 16/3a FEIRA: Santo Estêvão da Hungria: Ez 28,1-10; Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd36ab; Mt 19,23-30; 17/4a FEIRA: Ez 34,1-11; Sl 22(23); Mt 20,1-16a; 18/5a FEIRA: Ez 36,23-28; Sl 50(51); Mt 22,1-14; 19/6a FEIRA: São João Eudes,
presbítero: Ez 37,1-14; Sl 106(107); Mt 22,34-40; 20/SÁBADO: São Bernardo, abade e doutor da Igreja, memória: Ez 43,1-7a; Sl 84(85); Mt 23,1-12.
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