
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM

07 de agosto de 2022 - Ano C - Verde

“Onde está o vosso tesouro, aí estará também o 
vosso coração.” 

Lc 12,34

RITOS INICIAIS

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais 
um coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Jesus nos aconselha a ter apenas o ne-
cessário para viver, sem acumular riquezas. Acol-
hamos sua Palavra e nos esforcemos por vivê-la na 
busca do tesouro celeste inesgotável.

I LEITURA - Sb 18,6-9

08. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA
6A noite da libertação fora predita a nossos 
pais, para que, sabendo a que juramento ti-
nham dado crédito, se conservassem intrépidos. 
7Ela foi esperada por teu povo, como salvação 
para os justos e como perdição para os inimi-
gos. 8Com efeito, aquilo com que puniste nos-
sos adversários, serviu também para glorificar-
-nos, chamando-nos a ti. 9Os piedosos filhos 
dos bons ofereceram sacrifícios secretamente 
e, de comum acordo, fizeram este pacto divi-
no: que os santos participariam solidariamente 
dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto, 
enquanto entoavam antecipadamente os cân-
ticos de seus pais. PALAVRA DO SENHOR.

Celebração Dominical - DIOCESE DE APUCARANA

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-
pendidos. 
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados. 
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa.

6. GLÓRIA                                       (96º encontro)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louva-
mos, 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 es-
tais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só 
vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Al-
tíssimo, Jesus Cristo, com o espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém!

02. CANTO INICIAL          
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui 
estou/Estar à serviço da vida, Jesus Cristo con-
vidou/ Pra viver o seguimento, aqui estou! Aqui 
estou! 
Ref.: Vinde ver como é bom/ Celebrar a voca-
ção, aprender com os talentos de cada um/ Na 
partilha da vida e dons! (bis)
2. Comunidade reunida, é convidada a viver/O 
evangelho em sua vida, para o chamado res-
ponder./ Coragem para a decisão é preciso ter! 
É preciso ter! 
3. E ser presença missionária, discernindo a vo-
cação/ Com atitude solidária à serviço da missão/ 
Disponível pra segui-lo, na oração! Na oração!

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL

Presid.: 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)

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Reunidos como pequeno rebanho, 
acolhamos o Senhor que nos faz vencer o medo, 
cingir nossos rins, acender nossas lâmpadas 
para estarmos vigilantes e em permanente pron-
tidão para o serviço do Reino. Fazemos memó-
ria, hoje, dos ministros ordenados, que sejam 
fecundos cooperadores na propagação do Reino.

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



09. SALMO RESPONSORIAL                Sl 33(32)
(Melodia: “Com carinho...”)

Ref.: Feliz o povo que o Senhor escolheu por 
sua herança!
1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica 
bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Se-
nhor e a nação que escolheu por sua herança.
2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas e alimentá-
-los quando é tempo de penúria.
3. No Senhor nós esperamos confiantes, porque 
ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em 
vós nós esperamos!

II LEITURA - Hb 11,1-2.8-12
(mais breve, p. 948)

10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 1A fé é um modo de já possuir o que ainda 
se espera, a convicção acerca de realidades que 
não se vêem. 2Foi a fé que valeu aos antepassa-
dos um bom testemunho. 8Foi pela fé que Abraão 
obedeceu à ordem de partir para uma terra que 
devia receber como herança, e partiu, sem saber 
para onde ia. 9Foi pela fé que ele residiu como 
estrangeiro na terra prometida, morando em ten-
das com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma 
promessa. 10Pois esperava a cidade alicerçada 
que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. 
11Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já 
de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, 
porque considerou fidedigno o autor da promes-
sa. 12É por isso também que de um só homem, 
já marcado pela morte, nasceu a multidão “com-
parável às estrelas do céu e inumerável como a 
areia das praias do mar”. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 12, 32-48

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS - Naquele tempo, 
disse Jesus a seus discípulos: 32“Não tenhais 
medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado 
do Pai dar a vós o Reino. 33Vendei vossos bens e 
dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, 
um tesouro no céu que não se acabe; ali o ladrão 
não chega nem a traça corrói. 34Porque onde 
está o vosso tesouro, aí estará também o vos-
so coração. 35Que vossos rins estejam cingidos 
e as lâmpadas acesas. 36Sede como homens que 
estão esperando seu senhor voltar de uma festa 
de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a 

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
1. É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que 
dia o Senhor há de vir não sabeis não.

porta, logo que ele chegar e bater. 37Felizes os em-
pregados que o senhor encontrar acordados quando 
chegar. Em verdade eu vos digo: Ele mesmo vai 
cingirse, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os 
servirá. 38E caso ele chegue à meia-noite ou às três 
da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar! 
39Mas ficai certos: se o dono da casa soubesse a 
hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que 
arrombasse a sua casa. 40Vós também, ficai prepa-
rados! Porque o Filho do Homem vai chegar na hora 
em que menos o esperardes”. 41Então Pedro disse: 
“Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para 
todos?” 42E o Senhor respondeu: “Quem é o admi-
nistrador fiel e prudente que o senhor vai colocar à 
frente do pessoal de sua casa para dar comida a to-
dos na hora certa? 43Feliz o empregado que o patrão, 
ao chegar, encontrar agindo assim! 44Em verdade eu 
vos digo: o senhor lhe confiará a administração de 
todos os seus bens. 45Porém, se aquele empregado 
pensar: ‘Meu patrão está demorando’, e começar a 
espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber 
e a embriagar-se, 46o senhor daquele empregado 
chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, 
ele o partirá ao meio e o fará participar do destino 
dos infiéis. 47Aquele empregado que, conhecendo 
a vontade do senhor, nada preparou, nem agiu 
conforme a sua vontade, será chicoteado muitas 
vezes. 48Porém, o empregado que não conhecia essa 
vontade e fez coisas que merecem castigo, será 
chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, 
muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito 
mais será exigido!” PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Confiantes no Senhor que nos ama e escu-
ta nossa oração, rezemos:

R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Abençoai, Senhor, o Papa, os bispos e padres 
da vossa Igreja. Que se santifiquem cada vez mais 
na pregação da Palavra e na celebração do culto 
divino. Rezemos ao Senhor...

 2. Santificai, Senhor, os Diáconos, para que sejam 
fieis e misericordiosos no seu ministério. Que se-
jam, no mundo, verdadeira imagem de Cristo Servi-
dor. Rezemos ao Senhor...

3. Abençoai, Senhor, os nossos seminaristas. Que pos-
sam, movidos por vossa Palavra, dar uma autêntica 
resposta de amor a vós e ao Povo de Deus. Rezemos 
ao Senhor...

4. Iluminai, Senhor, esta comunidade. Que ela se 
dedique a promover uma cultura vocacional em to-
dos os ambientes, auxiliando os jovens a procurar, 
discernir e perseverar no chamado de Deus para 
suas vidas.  Rezemos ao Senhor...

Presid.: (...) Conclusão espontânea



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos 
oferece. Transformai-os por vosso poder em sacra-
mento de salvação.  Por Cristo, nosso Senhor.

17. PREFÁCIO                                         (MR p. 842)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um 
hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bon-
dade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho 
reunistes uma só Igreja de todos os povos, línguas 
e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito 
não deixais, por meio dela, de congregar na unida-
de todos os seres humanos. Assim, manifestando a 
aliança do vosso amor, a Igreja transmite constan-
temente a alegre esperança do vosso reino e brilha 
como sinal da vossa fidelidade que prometestes 
para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos 
celebramos na terra, cantando (dizendo) com toda a 
Igreja a uma só voz:  Santo, santo, santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II             (MR p. 478)

Presid.: 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.

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: 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!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!

Presid.: 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.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo. 

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espí-
rito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa Francisco, com o nosso Bispo 
Carlos José e todos os ministros do vosso povo.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 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.

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, 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.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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.

Todos: Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS (93º encontro)

1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ são res-
postas ao carinho do Senhor. Um sim com todas 
as consequências/ sue se faz na existência re-
pleta de amor

Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És 
bendito por toda vocação. Bendito sejas, 
bendito sejas,/ Bendito sejas, bendito sejas.

2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ aí vai 
o coração e a missão. As lutas pela vida do teu 
povo/ Este ardor é como fogo que se acalma só 
na ação.

3. O que tenho é meu amor no teu amor/ que se 
doa sem temor para servir. O saber, a humildade 
e o perdão/ A ternura e a compaixão... apresento 
neste sim.
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RITOS FINAIS

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos confirme 
na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor.

  23. CANTO FINAL
1. Um dia escutei teu chamado, Divino recado 
batendo no coração. Deixei deste mundo as pro-
messas, e fui bem depressa no rumo da tua mão. 

R.: Tu és a razão da jornada, Tu és minha 
estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem 
do teu povo, Te escuto de novo, chamando 
por mim. 
2. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro 
do reino de paz e amor. Nos mares do mundo 
navego, e às redes me entrego, Tornei-me teu 
pescador. 

3. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno 
com a força que vem de Ti. A cada momento que 
passa, revivo esta graça, de ser teu sinal aqui.
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20. CANTO DE COMUNHÃO I

1. Chamado pra terra distante/ Com idade já bem 
avançada foi Abraão/ Seguiu o caminho confian-
te/ Cumpriu sua grande missão.

REF.: Vem, vem, vem/ Vem que eu te chamo/ 
Vem pra partilhar os dons/ Vem pra repartir o 
pão/ Vai, vai, vai/ Vai que estou contigo/ Ensi-
na a partilhar os dons/ Ensina a repartir o pão/ 
Vem que eu te chamo e vai.

2. Profeta de nações diversas/ Querido por Deus 
antes mesmo de ser embrião/ Plantou Jeremias 
justiça/ Cumpriu sua grande missão.

3. Adulto e já bem preparado/ Na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação/ Pilar da Igreja então Pau-
lo/ Cumpriu sua grande missão.

4. As redes ficaram na praia/ As chaves da Igreja 
ficaram em suas mãos/ De pedra alicerce então 
Pedro/ Cumpriu sua grande missão.

5. Chamados por Deus somos todos/ A um sim 
responder na partilha dos dons e do pão/ Nos 
gestos de amor nós queremos/ Cumprir nossa 
grande missão.

21. CANTO DE COMUNHÃO II         
Ref.: Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu 
o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei, e eu o 
ressuscitarei no último dia.
1. O Senhor é meu Pastor nada pode me faltar, 
em verdes pastagens Ele me faz repousar.
2. Me conduz às águas frescas e minhas forças 
restaura. Me guia a bons caminhos pelo amor de 
seu nome.
3. Se caminho em vale escuro nada terei a temer 
pois estás sempre comigo, tranquilizando meu 
ser.
4. Um banquete em tua mesa preparas diante 
de mim e me unges com perfume, a minha taça 
transborda.
5. Sua bondade e seu amor sem fim vão me 
acompanhar. E na casa do Senhor pra sempre 
eu irei habitar.

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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 sem-
pre.
Presid.: 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 dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.

Todos: Amém.

RITOS DA COMUNHÃO


