
13º DOMINGO DO TEMPO COMUM

26 de junho de 2022 - Ano C - Verde

“Quem põe a mão no arado e olha para trás, 
não está apto para o Reino de Deus.” 

(Lc 89, 62)

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: As leituras de hoje nos falam do chamado 
de Deus para que trabalhemos pelo seu reino. É Je-
sus que nos chama e pede resposta definitiva: não 
se pode voltar atrás pois o Reino de Deus precisa 
de gente disposta e decidida. Celebremos, com 
alegria, cantando:

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes 
filhos da luz. Concedei que não sejamos envol-
vidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas 
vidas a luz da vossa verdade. Por N. S. J. C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA - Rs 19,16b.19-21

09. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS - Na-
queles dias, disse o Senhor a Elias: vai e unge 
a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como 
profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encon-
trou Eliseu, filho de Safat, lavrando a terra com 
doze juntas de bois; e ele mesmo conduzia a 
última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou 
sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os 
bois e correu atrás de Elias, dizendo: “Deixa-me 
primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois 
te seguirei”. Elias respondeu: “Vai e volta! Pois 
o que te fiz eu?” Ele retirou-se, tomou a junta 
de bois e os imolou. Com a madeira do arado 
e da canga assou a carne e deu de comer à 
sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias 
e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. 
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03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical - Diocese de Apucarana

02. CANTO INICIAL (95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se de-
tém, para entrar com fervor/ na feliz Jerusalém! 
Tua casa é nossa casa;/ nós somos o teu povo: 
cantando um canto novo,/ Teu nome santo vimos 
proclamar!
Ref.: Alegres entramos/ pra juntos louvar-te, 
Senhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu 
amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ porque Ele te esco-
lheu,/ para contigo habitar/ e fazer-te povo seu! 
Na terra peregrino,/ destino é o Monte Santo... 
Aclama com teu canto/ o Deus bendito que hoje 
vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor,/ toda a terra, o mar 
e os céus...mas quem sustenta o louvor/ é a voz 
dos filhos teus. Correr ao teu encontro: eis nossa 
alegria! És fonte que sacia/ a nossa fome e sede 
de amor!

Presid.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 

(Breve momento de silêncio)

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação

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

05. CANTO PENITENCIAL 
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis) 
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

06. GLÓRIA                                  (Mel. 99º N: 08)
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 da-
mos graças, por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigénito, 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, aco-
lhei 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, amém! Amém, amém! 



10. SALMO RESPONSORIAL                   Sl 15
(Melodia: “Senhor, quem morará...”)
Ref.: Ó Senhor, sois minha herança para 
sempre!
1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refu-
gio! Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Se-
nhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós!” 
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu 
destino está seguro em vossas mãos!
2. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até 
de noite me adverte o coração. Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu 
lado não vacilo.
3. Eis porque meu coração está em festa, minha 
alma rejubila de alegria, e até meu corpo no 
repouso está tranqüilo; pois não haveis de me 
deixar entregue à morte, nem vosso amigo co-
nhecer a corrupção.
4. Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna 
e alegria ao vosso lado! Delícia eterna e alegria 
ao vosso lado!

II LEITURA  - Gl 5,1.13-18
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
GÁLATAS - Irmãos: É para a liberdade que Cristo 
nos libertou. Ficai pois firmes e não vos deixeis 
amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, ir-
mãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, 
não façais dessa liberdade um pretexto para ser-
virdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escra-
vos uns dos outros, pela caridade. Com efeito, 
toda a Lei se resume neste único mandamento: 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Mas, 
se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, 
cuidado para não serdes consumidos uns pe-
los outros. Eu vos ordeno: procedei segundo o 
Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da 
carne. Pois a carne tem desejos contra o espí-
rito, e o espírito tem desejos contra a carne. Há 
uma oposição entre carne e espírito, de modo 
que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. 
Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então 
não estais sob o jugo da Lei. Palavra do Senhor. 

EVANGELHO  - Lc 9,51-62

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º Enc.)

Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Fala, Senhor, que te escuta teu servo! Tu tens 
palavras de vida eterna! 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

puseram-se a caminho e entraram num povoado 
de samaritanos, para preparar hospedagem para 
Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois 
Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. 
Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: 
“Senhor, queres que mandemos descer fogo do 
céu para destruí-los?” Jesus, porém, voltou-se e 
repreendeu-os. E partiram para outro povoado. 
Enquanto estavam caminhando, alguém na estra-
da disse a Jesus: “Eu te seguirei para onde quer 
que fores”. Jesus lhe respondeu: “As raposas 
têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho 
do Homem não tem onde repousar a cabeça”. Je-
sus disse a outro: “Segue-me” . Este respondeu: 
“Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai”. Jesus res-
pondeu: “Deixa que os mortos enterrem os seus 
mortos; mas tu, vai anunciar o Reino de Deus”. 
Um outro ainda lhe disse: “Eu te seguirei, Senhor, 
mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus 
familiares”. Jesus, porém, respondeu-lhe: “Quem 
põe a mão no arado e olha para trás, não está 
apto para Reino de Deus”. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor nos-
sas intenções, dizendo:
R.: Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pelo clero da diocese de Apucarana. Sejam for-
talecidos na missão de anunciar o Evangelho, sem 
descuidar do rebanho à eles confiado. Rezemos:
2. Por todas as famílias. Sejam elas autênticas es-
colas da fé e ambientes favoráveis para o desenvol-
vimento da vocação missionária. Rezemos:
3. Pelos que são perseguidos por causa do anúncio 
de Jesus. O próprio Deus os ampare e os ajude na 
superação de tais dificuldades. Rezemos:
Presid.: Acolhei, Senhor, nossas intenções dando-
-nos um coração santo à exemplo de Jesus, seu Fi-
lho Unigênito, que convosco vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo. Amém. 

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje 
são teu Corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos 
de trigo se tornaram pão. 
Ref.: Toma, Senhor, nossa vida em ação, para 
mudá-la em fruto e missão! Toma, Senhor, 
nossa vida em ação, para mudá-la em missão. 
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje 
são teu Sangue, força no caminho. Muitos ca-
chos de uva se tornaram vinho. 
3. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje ofe-
recidas em consagração. Muitas são as vidas 
feitas vocação.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS - Estava chegando 
o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então 
ele tomou a firme decisão de partir para Jeru-
salém e enviou mensageiros à sua frente. Estes 



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que nos assegurais os frutos 
dos vossos sacramentos, concedei que o povo 
reunido para vos servir corresponda à santida-
de dos vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor. 

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS 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 cami-
nhos 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 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, 
anunciamos a obra do vosso amor até que ele 
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
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 convi-
dados a participar da vossa mesa. Em comunhão 
com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo 
Carlos José, com todos os Bispos, presbíteros, 
diáconos e com todo o vosso povo, possamos 
irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e 
esperança pelas estradas 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, com os Apóstolos e Mártires, (com S.N.: 
Santo do dia ou Patrono) 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.
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RITOS DA COMUNHÃO

  18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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. Amém.



21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos 
em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para 
que, unidos a vós pela caridade que não passa, pos-
samos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vm - Am 2,6-10.13,16; Sl 49 (50); Mt 8,18-22;
3ª Vd -  Am 3,1-8;4,11-12; Sl 5; Mt 8,23-27;

4ª Vd - Am 5,14-15.21-24; Sl 49 (50); Mt 8,28-34;

5ª Vd -  Am 7,10-17; Sl 18B (19B); Mt 9,1-8;

6ª Vd -  Am 8,4-6.9-12; Sl 118 (119),2.10.20.30.40,131; 

Mt 9,9-13;

Sb Vd - Am 9,11-15; Sl 84; Mt 9,14-17;

26/junho/preto/p4 26junhoverde/p4

19. CANTO DE COMUNHÃO I

1. É bom estarmos juntos / À mesa do Senhor / 
E, unidos na alegria, / Partir o pão do amor. 

Ref.: Na vida caminha / Quem come deste 
pão. / Não anda sozinho, / Quem vive em co-
munhão. 

2. Embora sendo muitos, / É um só o nosso 
Deus. / Com ele vamos juntos, / Seguindo os 
passos seus. 

3. Formamos a Igreja, / O Corpo do Senhor, / 
Que em nós o mundo veja / A luz do seu amor. 

4. Foi Deus quem deu outrora / Ao povo o pão do 
céu, / Porém, nos dá agora / O próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo / O encontro, a co-
munhão, / Se formos para o mundo / Sinal de 
salvação. 

6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

20. CANTO DE COMUNHÃO I

1. O amor não para em fronteiras/ Nem se es-
barra em maneiras/ Faz muito mais que pensa/ 
Supera qualquer diferença.

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nunca 
se afasta. Na vida humana que entende que a 
fé só, não basta. O próximo é aquele que faz 
a caridade, que ama e serve onde encontra a 
necessidade.

2. O amor não reconhece idade/ E respeita as 
realidades cocorre, anima e dá vida/ A justiça tem 
nele guarida.

3. O amor muita ação exige/ Decide com ternura 
e não se omite/ Constrói, alimenta e educa/ Com 
carinho acolhe e escuta.

RITOS FINAIS

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - 
Organização e diagramação: Pe. Anderson Bento Can-
tos: Fernando e Camila Rípoli; Impressão e distribuição: 

Grafinorte   SUGESTÕES E INFORMAÇÕES:  
(43) 3423-1428 - ander_bento@hotmail.com

22. CANTO FINAL                                  (99º Enc)

Ref.: Diocese do povo que ama, Apucarana. 
Igreja hospital de campanha. /: Casa do Pão 
e da Palavra, Da caridade e da Missão. (Bis)

1. A intercessão, em nossa oração, suplicar à Se-
nhora de Lourdes, em festa louvar. A caminhada 
é sinodal: Comunhão e missão na participação.

2. O coração e os corações despertar. Motivar 
em Cristo - essencializar. Em unidade, em co-
munhão, Num desejo ardente de comunicação.

3. A iniciação à vida cristã implantar. Estudar a 
palavra e evangelizar. Leitura orante e formação, 
Diaconias vibrantes gerando missão.

4. Eucaristia e celebrações preparar. Conscien-
tes, ativos para bem celebrar. De portas abertas 
e em oração, No luto, com o enfermo e na ado-
ração.

5. O ensino social da Igreja criar. Consciência 
ecológica também despertar. A caridade veloz e 
eficaz: O projeto de Deus na Igreja se faz.

6. O evangelho, a palavra de Deus anunciar. 
Pastorais, movimentos “missionarizar”. Igreja 
em saída, o Cristo é missão, Missionários nós 
somos, num só coração.


