
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
25 de agosto de 2019 - Ano C - Verde

“Enviarei mensageiros para os povos” Is 66,19

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Neste domingo a Igreja celebra a voca-
ção leiga ocupa um lugar central na Igreja. O fiel 
cristão leigo tem o papel de libertar o mundo da 
secularidade, dos falsos ídolos e de todas as prisões 
que oprimem e destroem a pessoa humana. Ele é 
chamado a viver sua missão batismal assumindo o 
“sacerdócio comum dos fiéis” e muitos, engajados 
no testemunho e no serviço da catequese. 

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

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A salvação que vem de Jesus é universal, 
esta aberta para todos. A condição é entrar pela 
porta estreita, ou seja, deixar de ser presunçoso, 
dominador e orgulhoso.

I LEITURA - Is 66,18-21
 
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
Assim diz o Senhor: 18Eu que conheço suas 
obras e seus pensamentos, virei para reunir 
todos os povos e línguas; eles virão e verão 
minha glória. 19Porei no meio deles um sinal, 
e enviarei, dentre os que foram salvos, men-
sageiros para os povos de Társis, Fut, Lud, 
Mosoc, Ros, Tubal e Javã, para as terras dis-
tantes, e, para aquelas que ainda não ouviram 
falar em mim e não viram minha glória. Esses 
enviados anunciarão às nações minha glória, 
20e reconduzirão, de toda parte, até meu san-
to monte em Jerusalém, como oferenda ao 
Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros 
e liteiras, montados em mulas e dromedários, 
- diz o Senhor - e como os filhos de Israel, 
levarão sua oferenda em vasos purificados 
para a casa do Senhor. 21Escolherei dentre 
eles alguns para serem sacerdotes e levi-
tas”, diz o Senhor. PALAVRA DO SENHOR.
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Celebração Dominical - Ano XL  - Nº 2302

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

02. CANTO INICIAL
Ref.: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! 
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!

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to 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)

05. SENHOR TENDE PIEDADE (93º Encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! Se-
nhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
TODOS: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo, 
piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! Se-
nhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

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



09. SALMO RESPONSORIAL             Sl 117(116)
     (Melodia: “Cantai um canto novo”)

Ref.: Proclamai o Evangelho a toda criatura!
1. Cantai salmos ao Senhor, todas as gentes, po-
vos todos, festejai-o! 
2. Pois comprovado é seu amor para conosco, para 
sempre ele é fiel.

II LEITURA - Hb 12,5-7.11-13

10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 5já esquecestes as palavras de encora-
jamento que vos foram dirigidas como a filhos: 
“Meu filho, não desprezes a educação do Se-
nhor, não desanimes quando ele te repreende; 
6pois o Senhor corrige a quem ele ama e casti-
ga a quem aceita como filho”. 7É para a vossa 
educação que sofreis, e é como filhos que Deus 
vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não 
corrige? 11No momento mesmo, nenhuma corre-
ção parece alegrar, mas causa dor. Depois, po-
rém, produz um fruto de paz e de justiça para 
aqueles que nela foram exercitados. 12Portanto, 
“firmai as mãos cansadas e os joelhos enfra-
quecidos; 13acertai os passos dos vossos pés”, 
para que não se extravie o que é manco, mas 
antes seja curado. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 13, 22-30
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS - Naquele tempo, 
22Jesus atravessava cidades e povoados, ensi-
nando e prosseguindo o caminho para Jerusa-
lém. 23Alguém lhe perguntou: “Senhor, é verdade 
que são poucos os que se salvam?” Jesus 
respondeu: 24“Fazei todo esforço possível para 
entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo 
que muitos tentarão entrar e não conseguirão. 
25Uma vez que o dono da casa se levantar e fe-
char a porta, vós, do lado de fora, começareis 
a bater, dizendo: ‘Senhor, abre-nos a porta!’ 
Ele responderá: ‘Não sei de onde sois.’ 26Então 
começareis a dizer: ‘Nós comemos e bebemos 
diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças!’ 
27Ele, porém, responderá: ‘Não sei de onde sois. 
Afastai- -vos de mim todos vós que praticais a 
injustiça!’ 28Ali haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com 
todos os profetas no Reino de Deus, e vós, 
porém, sendo lançados fora. 29Virão homens 
do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e 
tomarão lugar à mesa no Reino de Deus. 30E as-

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO   (96º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!  (bis) 
1. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; nin-
guém chega ao Pai senão por mim.

sim há últimos que serão primeiros, e primeiros 
que serão últimos”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

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. Senhor, abençoai o Papa Francisco e todo Corpo 
Eclesial, do qual Cristo Rei é a cabeça, para que 
persevere na sua missão de evangelizar os povos, 
nós vos rogamos: 

2. Senhor, que nos tornemos testemunhas fiéis e 
comprometidas com a Evangelização, para a cons-
trução de uma sociedade justa e solidária, na pers-
pectiva de vosso Reino, nós vos rogamos: 

3. Senhor, que o Espirito Santo nos anime em nos-
sa caminhada, inspirando e iluminando a vivência 
de nossa vocação laical, para compreendermos os 
sinais de vosso amor e atuarmos na vida e na histó-
ria do mundo, nós vos rogamos: 

4. Senhor, que nós, cristãos leigos e leigas, cons-
cientes dos desafios atuais no Brasil e no mundo, 
encontremos na Palavra a luz necessária para a or-
ganização, e respondamos ao vosso chamado na 
vida pessoal, na família, no trabalho, na ação políti-
ca, em toda a sociedade, nós vos rogamos: 

(Outras intenções da comunidade)

ORAÇÃO VOCACIONAL
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a 
vos seguirem, continuai a passar pelos nossos cami-
nhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jo-
vens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força 
para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, 
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o 
bem do Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.

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 per-
dão/ A ternura e a compaixão... apresento neste sim.



17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - B       (MR p. 848)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo 
e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa 
sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com 
vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o 
vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do 
Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso 
Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até 
a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, 
também nós, com os Anjos e Santos, proclamamos 
a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo,

Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na verda-
de, é bendito o vosso Filho, presente no meio de 
nós, quando nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos revela as Escritu-
ras e parte o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes 
dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e X o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, 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, tomando o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente e o entregou 
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: Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!

Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela 
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anuncia-
mos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
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Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e 
por toda a eternidade, entre os membros do vosso 
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Fortalecei, Senhor, na unidade os convida-
dos a participar da vossa mesa. Em comunhão com 
o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Carlos, 
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e com 
todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e 
alegria e caminhar com fé e esperança pelas estra-
das da vida.
Todos: Tornai viva nossa fé, nossa esperança!

Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. 
e N)., que adormeceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: 
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, 
São José seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém.

18. Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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 sempre.

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.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, ofere-
cido uma só vez, conquistastes para vós um povo, 
concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS DA COMUNHÃO



21. 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.
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  22. CANTO FINAL
Ref.: Deus te guarde, catequista, que aceitaste 
a missão de ensinar. Pelo exemplo e palavras 
tão belas nosso Deus, que é amor, se revela e 
em seus braços te receberá.
1. Catequese é participação, não existe maior entre 
nós. Como Cristo, libertadora, é dos pequenos a 
vez e a voz.
2. Catequista é missionário, sim, é canal da Palavra 
de Deus. Como Cristo, tem compromisso, sim, com 
a vida dos filhos seus.
3. Quem quiser ser um catequista e trabalhar por 
um mundo irmão: ó Divina Messe, os seus operá-
rios como estrelas no céu brilharão.

RITOS FINAIS

LEIGOS COMPROMETIDOS COM A SANTIFICAÇÃO DO MUNDO
 Os leigos são todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens ou do estado 
religioso reconhecido na Igreja, isto é, os que foram incorporados a Cristo pelo Batismo, que for-
mam o Povo de Deus, e que participam da função sacerdotal, profética e régia de Cristo.

 Os cristãos leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja; e devem ter uma cons-
ciência clara, não somente de pertencerem à Igreja, mas de “serem” Igreja, isto é, a comunidade 
dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos Bispos em comunhão com eles. 
Eles são a Igreja.

 O leigo tem como vocação própria, procurar o Reino de Deus exercendo funções no mundo, 
no trabalho, mas ordenando-as segundo o Plano e a vontade de Deus. Cristo os chama a ser “sal 
da terra e luz do mundo”. O leigo chega onde o sacerdote não chega. Ele deve levar a luz de Cristo 
aos ambientes de trevas, de pecado, de injustiça, de violência, etc. Assim, no mundo do trabalho, 
levando tudo a Deus, o leigo contribui para o louvor do Criador. Ele constrói o mundo pelo trabalho, 
e assim coloca na obra de Deus a sua assinatura. Torna-se co-criador com Deus.

 O Concílio Vaticano II resgatou a atividade do leigo na Igreja: “Os leigos que forem capazes e 
que se formarem para isto podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino 
das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social” (CIC §906)

Bendito seja Deus por você, querido irmão (a) que, não obstante as dificuldades da vida, doa-se 
plenamente à serviço da comunidade!
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19. REFRÃO ORANTE                       (95º enc.)
Ref.: Enviai Senhor muitos operários, para a 
nossa messe, pois a messe é grande Senhor, 
e os operários são poucos.

20. CANTO DE COMUNHÃO I             (96º enc.)
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 restau-
ra. 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.


