
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Ministérios leigos

22 de agosto de 2021 - Ano B - Verde

“Senhor, a quem iremos nós?” Jo 6,68

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A resposta de Jesus à Pedro sintetiza a ati-
tude do verdadeiro discípulo do Reino: só Ele merece 
ser seguido, por ter palavras de vida eterna. Celebre-
mos, hoje, em sintonia com todos os diversos minis-
térios de nossa comunidade, o Senhor seja sempre 
a inspiração de nossas lideranças. Cantemos:

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.:  Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que 
ordenais e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos co-
rações onde se encontram as verdadeiras alegrias. 
Por N.S.J.C. ... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Santa Missa Dominical

Coment.: No momento da decisão por Deus ou pe-
los ídolos, a opção válida é a de Josué e do povo Is-
raelita congregado em Siquém. A mesma coisa que, 
diante do dilema de seguir ou abandonar Jesus, a 
resposta que deve ser dada é a dos doze, pela boca 
de Pedro: “Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras 
de vida eterna”.

I LEITURA - Js 24,1-2a.15-17.18b 

02. CANTO INICIAL
Ref.: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Se-
nhor! Pra fazer Tua Vontade pra viver no Teu 
Amor. Pra fazer Tua Vontade pra viver no Teu 
amor, eis-me aqui Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz por cami-
nhos nunca vistos me enviou sou chamado a ser 
fermento sal e luz e por isso respondi: aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma canção me ungiu 
como profeta e trovador da história e da vida do 
meu povo e por isso respondi: aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no Senhor da esperan-
ça sou chamado a ser sinal seu ouvido se inclinou 
ao meu clamor e por isso respondi: aqui estou!

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
S.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
     Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
S.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
T.: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
     Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
     Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

07. GLÓRIA   (Versão para o CANTO: 95º Enc.)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, Damos glória ao vosso nome, vos-
sos dons agradecemos. 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso interces-
sor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. 
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai,no 
esplendor. Amém!  Amém!

06. GLÓRIA  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
Todos: 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 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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 

09. LEITURA DO LIVRO DE JOSUÉ - Naque-
les dias, 1Josué reuniu em Siquém todas 
as tribos de Israel e convocou os anciãos, 
os chefes, os juízes e os magistrados, que 
se apresentaram diante de Deus. 2aEntão 
Josué falou a todo o povo: 15“Se vos parece 
mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem 



II LEITURA - Ef 5, 21-32

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
APÓSTOLO AOS EFÉSIOS - Irmãos: 21Vós 
que temeis a Cristo, sede solícitos uns 
para com os outros. 22As mulheres sejam 
submissas aos seus maridos como ao Se-
nhor. 23Pois o marido é a cabeça da mulher, 
do mesmo modo que Cristo é a cabeça da 
Igreja, ele, o Salvador do seu Corpo. 24Mas 
como a Igreja é solícita por Cristo, sejam 
as mulheres solícitas em tudo pelos seus 
maridos. 25Maridos, amai as vossas mu-
lheres, como o Cristo amou a Igreja e se 
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13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO JOÃO - Naquele tempo, 
60muitos dos discípulos de Jesus que o escuta-
ram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem con-
segue escutá-la?” 61Sabendo que seus discípulos 
estavam murmurando por causa disso mesmo, 
Jesus perguntou: “Isto vos escandaliza? 62E 
quando virdes o Filho do Homem subindo para 
onde estava antes? 63O Espírito é que dá vida, 
a carne não adianta nada. As palavras que vos 
falei são espírito e vida. 64Mas entre vós há alguns 
que não crêem”. Jesus sabia, desde o início, 
quem eram os que não tinham fé e quem havia 
de entregá-lo. 65E acrescentou: “É por isso que 
vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que 
lhe seja concedido pelo Pai”. 66A partir daquele 
momento, muitos discípulos voltaram atrás e 
não andavam mais com ele. 67Então, Jesus disse 
aos doze: “Vós também vos quereis ir embora?” 

68Simão Pedro respondeu: “A quem iremos, 
Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós 
cremos firmemente e reconhecemos que tu és 
o Santo de Deus”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

(Sejam omitidas durante a pandemia.)

10. SALMO RESPONSORIAL                 Sl 33(34)
     (Mel. 92º.)

Ref.: Provai e vede, provai e vede, provai e 
vede quão suave é o Senhor.
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu lou-
vor estará sempre em minha boca. Minha alma se glo-
ria no Senhor; que ouçam os humildes e se alegrem.
2. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, 
e seu ouvido está atento ao seu chamado; mas 
ele volta a sua face contra os maus, para da terra 
apagar sua lembrança.
3. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e 
de todas as angústias os liberta. Do coração atribu-
lado ele está perto e conforta os de espírito abatido.
4. Muitos males se abatem sobre os justos, mas 
o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus 
ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles 
haverá de se quebrar.
5. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o 
justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos 
seus servos, e castigado não será quem nele espera.

entregou por ela. 26Ele quis assim torná-la 
santa, purificando-a com o banho da água 
unida à Palavra. 27Ele quis apresentá-la a 
si mesmo esplêndida, sem mancha nem 
ruga, nem defeito algum, mas santa e ir-
repreensível. 28Assim é que o marido deve 
amar a sua mulher, como ao seu próprio 
corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-
-se a si mesmo. 29Ninguém jamais odiou a 
sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a 
e cerca-a de cuidados, como o Cristo faz 
com a sua Igreja; 30e nós somos membros 
do seu corpo! 31Por isso o homem deixará 
seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, 
e os dois serão uma só carne. 32Este misté-
rio é grande, e eu o interpreto em relação a 
Cristo e à Igreja. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 6, 60-69

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  (Mel.: 96º)
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
1. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as 
palavras que dizeis, bem que são de eterna vida.

quereis servir: se aos deuses a quem vos-
sos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra habi-
tais. Quanto a mim e à minha família, nós 
serviremos ao Senhor”. 16E o povo respon-
deu, dizendo: “Longe de nós abandonarmos 
o Senhor, para servir a deuses estranhos. 
17Porque o Senhor, nosso Deus, ele mes-
mo, é quem nos tirou, a nós e a nossos 
pais, da terra do Egito, da casa da escravi-
dão. Foi ele quem realizou esses grandes 
prodígios diante de nossos olhos, e nos 
guardou por todos os caminhos por onde 
peregrinamos, e no meio de todos os po-
vos pelos quais passamos. 18bPortanto, nós 
também serviremos ao Senhor, porque ele 
é o nosso Deus”. PALAVRA DO SENHOR.



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para vós um 
povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. ORAÇÃO EUCARISTÍCA II         (MR p. 478)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual 
tudo criastes. Ele é o nosso salvador e redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a 
vossa vontade e reunir um povo santo em vos-
so louvor, estendeu os braços na hora da sua 
paixão a fim de vencer a morte e manifestar a 
ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e X o San-
gue 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, 
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e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, 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 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! Eis o mistério da fé!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
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 espírito!

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

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

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos 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, com São José seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-
mos 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

16. 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/ que 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.



RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos de 
tal modo pela vossa graça, que em tudo possamos 
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br -2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46.

3ª Vm – Ap 21,9b-14; Sl 144; Jo 1, 45-51.

4ª Vd - 1Ts 2,9-13; Sl 138; Mt 23,27-32.

5ª Vd -1Ts 3,7-13; Sl 89; Mt 24,42-51 

6ª Br - 1Ts 4,1-8; Sl 96; Mt 25,1-13 

Sb Br -1Ts 4,9-11; Sl 97; Mt 25,14-30
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  23. CANTO FINAL
Ref.: Mãe das vocações, escuta os filhos teus, 
intercede pos nós a Deus. (Bis)
1. Que aprendamos a pedir, intercede por nós 
Operários para a messe, intercede por nós  e em 
cada comunidade, intercede por nós  uma nova 
vocação. Roga por nós, roga por nós, intercede 
por nós.
2. Que a Igreja, num só corpo, intercede por nós.     
Seja unida na oração, intercede por nós. Partilhe 
testemunhos, intercede por nós, de vocação: 
agora é a hora. Roga por nós, roga por nós, in-
tercede por nós.
3. Que sejamos seguidores, intercede por nós e 
também propagadores, intercede por nós Uma 
igreja em saída, intercede por nós que defende a 
fé e a vida. Roga por nós, roga por nós, intercede 
por nós.

20. REFRÃO ORANTE
A quem iremos Senhor? A quem iremos 
Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna!

21. CANTO DE COMUNHÃO 
1. Ao recebermos Senhor, tua presença sagrada, 
pra confirmar teu amor, faz de nós sua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plan-
tada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar 
tua estrada.
Ref.:Desamarrem as sandálias e descansem, 
este chão é terra santa, irmãos meus. Venham 
orem, comam, cantem, venham todos e reno-
vem a esperança no Senhor.
2. O filho de Deus com o Pai, e o Espírito Santo, 
nesta trindade um só ser, que pede à nós sermos 
santos. Dai-nos Jesus teu poder de se doar sem 
medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos , ó Cris-
to, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao 
pai santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces 
da tua face, faze que o coração sinta, a força da 
caridade.

RITOS DA COMUNHÃO

 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, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.

T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.
Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos 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 desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
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