
Bispo desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna com 
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com 
São José, seu esposo, os apóstolos e todos 
os santos que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, e aos marcados com o 
sinal da fé, abrindo vossos braços, aco-
lhei-os. Que vivam para sempre bem 
felizes no reino que pra todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
P. 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. 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 vín-
culo de união fraterna, rezemos, juntos, 
como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...   (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Um Rei fez um grande ban-
quete, o povo já foi convidado. / A mesa 
já está preparada, já foi o Cordeiro 
imolado. 
1. Eu me sinto feliz perto de Deus, / em 
achar um abrigo no Senhor.
2. Eu agora estarei sempre com Ele, / 
pois me veio trazendo pela mão.
3. Vosso plano de amor me vai guiando, 
/ para chegar finalmente em vossa glória.
4. Os desejos do mundo nada valem, / 
eu me firmo na pedra que é meu Deus.
5. Quem se afasta de vós nada consegue, 
/ quem se alegra sem vós não é feliz.

6. Pra mim ser feliz é ter meu Deus, / é 
conservá-lo sempre, sempre dentro em mim.
7. É cantar a bondade do Senhor / pelas 
ruas e praças da cidade.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 22,1-2)

O Senhor é o pastor que me conduz, 
não me falta coisa alguma. Pelos pra-
dos e campinas verdejantes ele me leva 
a descansar.

20. Canto de Ação de Graças
1. O Senhor me elegeu no seio de minha 
família. / O menor entre os irmãos, pastor 
das ovelhas feridas. / Mas com amor me 
olhou e viu em mim valor. / Pôs brasa em 
minha boca, santificou minhas mãos. / 
No altar do Mistério eu me prostrarei. / 
Me ungirás um Profeta, Sacerdote e Rei.
REFRÃO: Quero atender teu chamado, 
ó Pai, / e corresponder com fidelidade, 
/ atualizar teu reino aqui. / Homem 
do altar pra sempre serei. / Nas mãos 
o sacrifício pela Humanidade, / por 
Cristo e em Cristo em memória de Ti.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Fortificados por este ali-
mento sagrado, nós vos damos graças, ó 
Deus, e imploramos a vossa clemência; 
fazei que perseverem na sinceridade 
do vosso amor aqueles que fortaleces-
tes pela infusão do Espírito Santo. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Que esta celebração possa incutir em 
nós o compromisso de revisarmos a nos-
sa vida e, procurando o sacramento da 
Reconciliação, possamos experimentar o 
perdão de Deus que nos redime e salva; 

e, ao mesmo tempo, oferecê-lo também 
àqueles que nos ofenderam.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos 
e filhas, vossa assistência e vossa graça: 
dai-lhes saúde de alma e corpo, fazei que 
se amem como irmãos e estejam sempre 
a vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
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.
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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!”

PRECE NO ANO VOCACIONAL 
SACERDOTAL

Pai de misericórdia, que destes o vosso 
Filho pela nossa salvação / e sempre nos 
sustentais com os dons do vosso Espírito, 
/ concedei-nos comunidades cristãs vivas, 
fervorosas e felizes, / que sejam fontes de 
vida fraterna e suscitem nos jovens o dese-
jo de se consagrarem a Vós e à evangeliza-
ção. / Sustentai-as no seu compromisso de 
propor uma adequada catequese vocacio-
nal / e caminhos de especial consagração. 
/ Dai sabedoria para o necessário discerni-
mento vocacional, / de modo que, em tudo, 
resplandeça a grandeza do vosso amor 
misericordioso. / Maria, Mãe e educadora 
de Jesus, / intercedei por nossa comunida-
de cristã, para que, / tornada fecunda pelo 
Espírito Santo, / seja fonte de vocações 
autênticas para o serviço do povo santo de 
Deus. / Amém.



  Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Vejo a multidão em vestes 
brancas caminhando alegre, jubilosa. 
/ É a aclamação de todo o povo que 
Jesus é seu Senhor.
1. Também estaremos nós um dia / assim 
regenerados pelo amor. / Nesta esperança, 
viveremos, / somos a família dos cristãos: 
/ nossa lei é sempre o amor!
2. Povo que caminha rumo à Pátria, / a 
nova cidadela dos cristãos. / Passos firmes, 
muita fé nos olhos, / muito amor carregam: 
são irmãos. / Nossa lei é sempre o amor!
3. Rumo à liberdade, decididos / nem 
sequer se voltam para trás. / Muita vio-
lência se fizeram, / alcançaram com fir-
meza a paz. / Nossa lei é sempre o amor!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T.  Amém.
P.  A vós, irmãos, paz e fé da parte de 
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 87,3)

Chegue até vós a minha súplica; inclinai 
vosso ouvido à minha prece.

3. Ato Penitencial
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que inter-
cede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor.  
    (Momento de silêncio)

P. Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes chamar os peca-
dores, 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.

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 imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade 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: Deus de poder e mise-
ricórdia, afastai de nós todo obstáculo 
para que, inteiramente disponíveis, nos 
dediquemos ao vosso serviço. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.

T. Amém.
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32o Domingo do
Tempo Comum

Celebrando o domingo, dia do Senhor, nos reunimos para celebrar a Eucaristia, e 
nela, ouvindo a Palavra de Deus, somos exortados a fazer um exame de consciência 
sobre a nossa vida e para aonde ela se encaminha. Que o juízo de Deus sobre nós 
seja sempre uma oportunidade para lembrarmos que somos apenas peregrinos nesse 
mundo e que o nosso testemunho batismal exige de nós vivermos como o Cristo 
viveu: amando a todos sem exceção.

Entrada: Pe. José Cândido da Silva; Aclamação e Ofertas: Ir. Miria T. Kolling;  
Comunhão: Pe. Jocy Rodrigues e Fr. Joel Postma; Ação de Graças: Egder Sabino e Erick Sabino.



Liturgia da Palavra
L. A Palavra de Deus quer fazer crescer 
em nós frutos de misericórdia. Ouçamos 
com atenção as Divinas Escrituras.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (2Mc 7,1-2.9-14)

Leitura do Segundo Livro dos 
Macabeus
Naqueles dias, 1aconteceu que foram pre-
sos sete irmãos, com sua mãe, aos quais 
o rei, por meio de golpes de chicote e 
de nervos de boi, quis obrigar a comer 
carne de porco, que lhes era proibida. 
2Um deles, tomando a palavra em nome 
de todos, falou assim: “Que pretendes? 
E que procuras saber de nós? Estamos 
prontos a morrer, antes que violar as leis 
de nossos pais”. 9O segundo, prestes a dar 
o último suspiro, disse: “Tu, ó malvado, 
nos tiras desta vida presente. Mas o Rei do 
universo nos ressuscitará para uma vida 
eterna, a nós que morremos por suas leis”. 
10Depois deste, começaram a torturar o 
terceiro. Apresentou a língua logo que o 
intimidaram e estendeu corajosamente as 
mãos. 11E disse, cheio de confiança: “Do 
Céu recebi estes membros; por causa de 
suas leis os desprezo, pois do Céu espero 
recebê-los de novo”. 12O próprio rei e os 
que o acompanhavam ficaram impressio-
nados com a coragem desse adolescente, 
que considerava os sofrimentos como 
se nada fossem. 13Morto também este, 
submeteram o quarto irmão aos mes-
mos suplícios, desfigurando-o. 14Estando 
quase a expirar, ele disse: “Prefiro ser 
morto pelos homens tendo em vista a 
esperança dada por Deus, que um dia 
nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, 
não haverá ressurreição para a vida!” 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 16(17)]

REFRÃO: Ao despertar, me saciará 
vossa presença e verei a vossa face!
1. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, 
* escutai-me e atendei o meu clamor! 
Inclinai o vosso ouvido à minha prece, * 
pois não existe falsidade nos meus lábios!

2. Os meus passos eu firmei na vossa 
estrada, * e por isso os meus pés não 
vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, 
porque me ouvis, * inclinai o vosso ouvido 
e escutai-me!
3. Protegei-me qual dos olhos a pupila * 
e guardai-me, à proteção de vossas asas. 
Mas eu verei, justificado, a vossa face * e 
ao despertar me saciará vossa presença.

8. Segunda Leitura (2Ts 2,16-3,5)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: 16Nosso Senhor Jesus Cristo e 
Deus nosso Pai, que nos amou em sua 
graça e nos proporcionou uma consola-
ção eterna e feliz esperança, 17animem os 
vossos corações e vos confirmem em toda 
boa ação e palavra. 3,1Quanto ao mais, 
irmãos, rezai por nós, para que a palavra 
do Senhor seja divulgada e glorificada 
como foi entre vós. 2Rezai também para 
que sejamos livres dos homens maus e 
perversos pois nem todos têm a fé! 3Mas 
o Senhor é fiel; ele vos confirmará e vos 
guardará do mal. 4O Senhor nos dá a cer-
teza de que vós estais seguindo e sempre 
seguireis as nossas instruções. 5Que o 
Senhor dirija os vossos corações ao amor 
de Deus e à firme esperança em Cristo. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé)

1. Sou a vida e a verdade! Quem crê em 
mim ressuscitará! / E, feliz, na eternidade, 
para sempre viverá!
REFRÃO:  Aleluia! Aleluia! / Louvor 
e glória a Ti, Senhor! (bis)
2. Creio em Ti, Senhor da Vida: és minha 
luz e salvação. / Porque a morte foi ven-
cida, estes meus olhos te verão.

10. Evangelho (Lc 20,27-38)

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, 27aproximaram-
-se de Jesus alguns saduceus, que negam 
a ressurreição, [28e lhe perguntaram: 
“Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se 
alguém tiver um irmão casado e este 
morrer sem filhos, deve casar-se com 
a viúva a fim de garantir a descendên-
cia para o seu irmão. 29Ora, havia sete 
irmãos. O primeiro casou e morreu, 
sem deixar filhos. 30Também o segundo 
31e o terceiro se casaram com a viúva. 
E assim os sete: todos morreram sem 
deixar filhos. 32Por fim, morreu também 
a mulher. 33Na ressurreição, ela será 
esposa de quem? Todos os sete estiveram 
casados com ela.”] 34Jesus respondeu 
aos saduceus: “Nesta vida, os homens 
e as mulheres casam-se, 35mas os que 
forem julgados dignos da ressurreição 
dos mortos e de participar da vida futu-
ra, nem eles se casam nem elas se dão em 
casamento; 36e já não poderão morrer, 
pois serão iguais aos anjos, serão filhos 
de Deus, porque ressuscitaram. 37Que 
os mortos ressuscitam, Moisés também 
o indicou na passagem da sarça, quando 
chama o Senhor de ‘o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaac e o Deus de Jacó’. 38Deus 
não é Deus dos mortos, mas dos vivos, 
pois todos vivem para ele”. 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 Espí-
rito Santo; / nasceu da Virgem Maria; 
/ padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao ter-
ceiro 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.



“A esperança dos pobres 
jamais se frustrará”

III Dia Mundial
dos Pobres

Dia 17 de novembro 
Informe-se na sua paróquia

13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs em Cristo, apresente-
mos ao Pai a nossa oração pelas necessi-
dades do mundo inteiro.
1. Pela Igreja, casa onde partilhamos o 
pão: para que nunca nos falte, qual chuva 
sobre a terra, o Pão do Céu dado pelo 
Senhor, nem o óleo da fidelidade até o 
dia de sua volta, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelos ministros ordenados que, a seu 
modo, celebram a Eucaristia segundo 
suas funções específicas: para que, como 
o Cristo, ao ofertar o Pão do céu, ofere-
çam-se a si mesmos como hóstias vivas, 
rezemos:
3. Pelos fiéis leigos, chamados a partilhar 
seus dons: para que, confiando na graça 
de Deus, que não deixa faltar nada, sejam 
generosos com os menos favorecidos, 
rezemos:
4. Pelo mundo inteiro: para que, pelo tes-
temunho dos cristãos, cresça em cada um 
o desejo de se tornar mais solidário, para 
que todos experimentem a liberalidade 
da graça e do amor de Deus, rezemos:
5. Por todos os jovens e adultos que estão 
fazendo o discernimento vocacional ao 
sacerdócio: para que, iluminados pelo 
Espírito Santo, sejam sempre generosos 
na resposta ao chamado que Cristo, Bom 
Pastor, lhes faz, rezemos:  
    (Outras intenções)

P. Deus de bondade infinita, que sois 
o dom mais precioso dado aos homens, 
abri as nossas mãos aos que têm fome, e 
os nossos corações àqueles que choram, 
por não terem amor, nem pão, nem fé. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Os olhos jamais contempla-
ram, ninguém sabe explicar / o que 
Deus tem preparado àquele que em 
vida o amar.

1. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios, 
à vida do ser, / ninguém poderá comparar 
com a glória sem fim do céu.
2. Foi Cristo quem nos mereceu co’a mor-
te, a vida e o céu, / e ainda se entrega por 
nós, como oferta constante ao Pai.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cris-
to, 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. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacri-
fício um olhar de perdão e de paz, para 
que, celebrando a paixão do vosso Filho, 
possamos viver o seu mistério. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística V
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. 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 sacer-
dote verdadeiro que sempre se oferece 
por nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia derra-
deira. Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e à 
voz dos santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. / Hosana nas altu-
ras! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!
P. 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 nos-
sas ofertas se mudem no Corpo = e no 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, cean-
do 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. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.
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.
P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, 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!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espí-
rito nos una num só corpo, pra sermos 
um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
P. 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!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N. ser bem 
firme na Fé, na Caridade, e a N., que é 


