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23o Domingo do
Tempo Comum

Ano da Comunhão – Mês da Bíblia
Centenário do Congresso Eucarístico de 1922
Dia Eucarístico

Irmãos e irmãs, todas as comunidades de nossa Arquidiocese estão reunidas neste

domingo para o “Dia Eucarístico” como parte integrante das celebrações do centenário
do Congresso Eucarístico de 1922, que aconteceu em nossa cidade quando era a capital
federal. A Eucaristia assinala a identidade da Igreja e é, portanto, a sua fonte de vida. “É
precisamente na Missa dominical que os cristãos revivem, com particular intensidade,
a experiência feita pelos Apóstolos na tarde de Páscoa, quando, estando eles reunidos, o
Ressuscitado lhes apareceu (Dies Domini, 33). Para estas celebrações do Congresso, o tema
escolhido foi “Eucaristia, alimento da unidade, de esperança e de fraternidade” e o lema
“E Jesus percorria toda a Galileia... curando todas as enfermidades e doenças entre o
povo” (Mt 4,23). Que este “Dia Eucarístico” seja para todos nós a renovação da fé e do amor
a Jesus Cristo e o empenho por uma missão mais efetiva “para que todos sejam um”.
aos pés do Cristo, também é Adoradora!

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

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:
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!
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. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a pres-

ciência de Deus Pai, pela santificação do
Espírito para obedecer a Jesus Cristo e
participar da bênção da aspersão do seu
sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.

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

Antífona da Entrada

(Sl 118,137.124)

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa
sentença; tratai o vosso servo segundo a
vossa misericórdia.

3. Ato Penitencial

P. No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também
nós somos convidados a morrer para o
pecado e ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
		
(Pausa)

P. Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras, atos
e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Entrada: Hino do Congresso Eucarístico do Centenário (Pe. Carlos Augusto Azevedo da Silva); Ofertas: Irene Gomes; Comunhão: Oswaldo dos Santos;
Pós-comunhão: Márcio Aquino.

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

4. Hino de Louvor

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, Pai de bondade, que
nos redimistes e adotastes como filhos e
filhas, concedei aos que creem no Cristo
a verdadeira liberdade e a herança eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

os pensamentos dos mortais são tímidos e
nossas reflexões incertas: 15porque o corpo
corruptível torna pesada a alma e tenda de
argila oprime a mente que pensa. 16Mal
podemos conhecer o que há na terra, e com
muito custo compreendemos o que está
ao alcance de nossas mãos; quem, portanto, investigará o que há nos céus? 17Acaso
alguém teria conhecido o teu desígnio,
sem que lhe desses Sabedoria e do alto lhe
enviasses teu santo espírito? 18Só assim se
tornaram retos os caminhos dos que estão
na terra, e os homens aprenderam o que
te agrada, e pela Sabedoria foram salvos.”
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

REFRÃO: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
1. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
* quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de
Adão!” Pois mil anos para vós são como
ontem, * qual vigília de uma noite que passou.

2. Eles passam como o sono da manhã, *
são iguais à erva verde pelos campos: de
manhã ela floresce vicejante, * mas à tarde
é cortada e logo seca.
3. Ensinai-nos a contar os nossos dias, *
e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor,
voltai-vos! Até quando tardareis? * Tende
piedade e compaixão de vossos servos!

4. Saciai-nos de manhã com vosso amor, *
e exultemos de alegria todo o dia! Que a
bondade do Senhor e nosso Deus repouse
sobre nós e nos conduza! * Tornai fecundo,
ó Senhor, nosso trabalho.

8. Segunda Leitura

Liturgia da Palavra
L. Somente com a luz da divina Sabedoria
conseguimos de forma livre e apaixonada
carregar a cruz e seguir o Senhor.

6. Primeira Leitura

(Sb 9,13-18) (Sentados)

Leitura do Livro da Sabedoria

“Qual é o homem que pode conhecer os
desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? 14Na verdade,
13

Sl 89(90)

(Fm 9b-10.12-17)

Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon

Caríssimo: 9bEu, Paulo, velho como estou
e agora também prisioneiro de Cristo
Jesus, 10faço-te um pedido em favor do
meu filho que fiz nascer para Cristo na
prisão, Onésimo. 12Eu o estou mandando
de volta para ti. Ele é como se fosse o meu
próprio coração. 13Gostaria de tê-lo comigo,
a fim de que fosse teu representante para
cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao
evangelho. 14Mas, eu não quis fazer nada
sem o teu parecer, para que a tua bondade
não seja forçada, mas espontânea. 15Se ele

te foi retirado por algum tempo, talvez seja
para que o tenhas de volta para sempre, 16já
não como escravo, mas, muito mais do que
isso, como um irmão querido, muitíssimo
querido para mim quanto mais ele o fôr
para ti, tanto como pessoa humana quanto
como irmão no Senhor. 17Assim, se estás
em comunhão de fé comigo, recebe-o como
se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(Sl 118,135) (De pé)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

L. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso
servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos!

10. Evangelho

(Lc 14,25-33)

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, 25grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se,
ele lhes disse: 26“Se alguém vem a mim,
mas não se desapega de seu pai e sua mãe,
sua mulher e seus filhos, seus irmãos e
suas irmãs e até da sua própria vida, não
pode ser meu discípulo. 27Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. 28Com efeito:
qual de vós, querendo construir uma torre,
não se senta primeiro e calcula os gastos,
para ver se tem o suficiente para terminar?
Caso contrário, 29ele vai lançar o alicerce
e não será capaz de acabar. E todos os que
virem isso começarão a caçoar, dizendo:
30
‘Este homem começou a construir e não
foi capaz de acabar!’ 31Ou ainda: Qual o rei
que ao sair para guerrear com outro, não
se senta primeiro e examina bem se com
dez mil homens poderá enfrentar o outro
que marcha contra ele com vinte mil? 32Se
ele vê que não pode, enquanto o outro rei
ainda está longe, envia mensageiros para
negociar as condições de paz. 33Do mesmo
modo, portanto, qualquer um de vós, se
não renunciar a tudo o que tem, não pode
ser meu discípulo!” 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,

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

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.

REFRÃO: Palavra não foi feita para dividir ninguém. / Palavra é a ponte onde o
amor vai e vem; / onde o amor vai e vem.
1. Palavra não foi feita para dominar. /
Destino da Palavra é dialogar. / Palavra
não foi feita para opressão, / destino da
palavra é união!
2. Palavra não foi feita para a vaidade. /
Destino da palavra é a eternidade. / Palavra não foi feita pra cair no chão. / Destino
da palavra é o coração.
3. Palavra não foi feita para semear / a
dúvida, a tristeza ou o mal-estar. / Destino
da palavra é a construção / de um mundo
mais feliz e mais irmão.

13. Preces da Comunidade

15. Convite à Oração

P. Irmãos e irmãs, ao Deus de bondade
e amor apresentemos nossas súplicas, a
fim de que todos nós sejamos autênticos
discípulos do Senhor. E digamos:
T. Dai-nos Senhor, a vossa graça!
1. Para que toda a Igreja seja sempre um
autêntico instrumento da sabedoria de
Deus no mundo, rezemos ao Senhor:
2. Para que o Papa, os Bispos e todo o
Clero, recebam do Espírito Santo o dom
da sabedoria para conduzirem o rebanho
de Cristo, rezemos ao Senhor:
3. Para que todos nós tenhamos a coragem de nos desapegar e carregarmos a
cruz como discípulos e discípulas de Jesus,
rezemos ao Senhor:
4. Para que este “Dia Eucarístico” nos faça
redescobrir a beleza de estarmos reunidos,
celebrando a presença do Senhor Ressuscitado em nosso meio, rezemos ao Senhor:
5. Para que as celebrações do centenário
do Congresso Eucarístico em nossa Arquidiocese nos conscientize de que a Eucaristia
é alimento da unidade, da esperança e da
fraternidade, rezemos ao Senhor:
6. Para que as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil inspire a “brava gente brasileira” à caridade, à
fraternidade e à solidariedade, rezemos ao
Senhor:
(Outros pedidos)

P. Acolhei, Senhor, as nossas preces e dai-nos a graça de servir-vos cada vez mais
com alegria, a fim de que, vivendo como
discípulos de Jesus, manifestemos a todos
o vosso Reino de amor. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

(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, fonte da paz e da verdadeira
piedade, concedei-nos por esta oferenda
render-vos a devida homenagem, e fazei que
nossa participação na Eucaristia reforce
entre nós os laços da amizade. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

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.
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. 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...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Como a mãe se prepara pra o filho que
vem, / e o acolhe num berço de paz e de
amor. / Na Palavra, Deus Pai cria o mundo
que é bom, / dando ao homem uma vida
feliz e sem dor.
REFRÃO: EU SOU no deserto do teu
coração / o Pão que alimenta, Pão Vivo
de amor. / EU SOU a Palavra que chama
e que envia, / vem ser comunhão, vá levar
alegria.
2. Este homem tomado de tanta ambição
/ quebra logo a aliança com o seu Criador.
/ Mas o Pai amoroso perdoa e quer bem, /
não se cansa de nós, vem salvar por amor.
3. Na Palavra Deus Pai pelo anjo anuncia
/ o seu plano de amor pra nossa salvação.
/ Pelo Espírito Santo que é força do bem, /
Jesus Cristo nos vem pelo Sim de Maria.
4. Ele veio pra o povo que andava nas trevas / ensinar o amor, o perdão e a alegria. /
Com sua vida, sua morte e sua ressurreição,
/ Se nos dá por inteiro na Eucaristia.

Antífona da Comunhão

(Jo 8,12)

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aquele
que me segue não anda nas trevas, mas terá
a luz da vida.

20. Canto Pós-Comunhão

1. Se permanecerdes em Mim, se permanecerdes em Mim, / e as minhas Palavras
permanecerdes em vós. (2x) / Pedireis o que
quiseres e o Pai vos atenderá. (2x) .

21. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa
palavra e do vosso pão, concedei-nos, por
estes dons do vosso Filho, viver com ele
para sempre. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. “O domingo é o dia em que o cristão
reencontra a forma eucarística própria da
sua existência, segundo a qual é chamado a viver constantemente: “viver segundo
o domingo” significa viver consciente da
libertação trazida por Cristo e realizar a
própria existência como oferta de si mesmo
a Deus, para que a sua vitória se manifeste plenamente a todos os homens através
duma conduta intimamente renovada”
(Sacramentum Caritatis,72) . Vivamos bem este
dia, participemos das celebrações deste
Congresso Eucarístico do Centenário nesta semana e rezemos pelo nosso país que
comemora os duzentos anos de sua Independência.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os vossos corações e vossas

mentes no conhecimento e no amor de
Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus
Cristo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
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.
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COM APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA
Publicação da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Rua Benjamin Constant, 23 – CEP 20241-150 – Rio de Janeiro, RJ – Telefax: 2292-3132.
Cantos selecionados pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra.

PORTAL DA ARQUIDIOCESE
DO RIO DE JANEIRO

www.arqrio.org.br

LI V R A R I A E EDITOR A NOSSA SEN HOR A DA PA Z: Rua Joa na A ngél ic a, 71 – Ipa nema
C EP: 224 2 0 - 03 0 – R io de Ja nei ro, RJ – Bra si l – Tel.: (21) 2521-7299 - Fa x : (21) 2513 -2955 – ed itora@n spa z .org.br

