
31º Domingo do Tempo Comum

30 de outubro de 2016
Ano C - Verde

“Com efeito, o Filho do Homem veio procurar
e salvar o que estava perdido.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Não há nada que sendo criado por Deus, 
não seja amado e querido por ele. Se isso aconte-
ce com todas as coisas, imagine com o ser huma-
no. Deus ama incomensuravelmente o ser humano  
e quer que todos se salvem; que todos pertençam 
a ele e sejam, portanto, pessoas de Deus. Por essa 
razão, seu olhar de misericórdia e compaixão recai 
sobre os que se desviaram do caminho, os margi-
nalizados, os pecadores, como veremos logo mais 
na Liturgia da Palavra, sobretudo no evangelho. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus de poder e misericórdia, que con-
cedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir 
como devem, fazei que corramos livremente ao en-
contro das vossas promessas. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

08. PRIMEIRA LEITURA (Sb 11, 22-12,2)
Coment.: Deus nos ensina a ter um novo olhar: 
o olhar misericordioso para com o pecador. Ele 
ama o pecador e não o pecado cometido por 
ele. 

09. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA
22Senhor, o mundo inteiro, diante de ti, é como 
um grão de areia na balança, uma gota de 
orvalho da manhã que cai sobre a terra. 23En-
tretanto, de todos tens compaixão, porque 
tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos 
homens, para que se arrependam. 24Sim, amas 
tudo o que existe, e não desprezas nada do 
que fizeste; porque, se odiasses alguma coisa 
não a terias criado. 25Da mesma forma, como 
poderia alguma coisa existir, se não a tivesses 
querido? Ou como poderia ser mantida, se por 
ti não fosse chamada? 26A todos, porém, tu tra-
tas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, 
amigo da vida. 12,1O teu espírito incorruptível 
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02. CANTO INICIAL (91º Encontro)
1. Cante ao Senhor a terra inteira. Sirva ao 

Senhor com alegria. Venha ao seu encontro 
alegremente. Venha ao seu encontro alegre-
mente. 

Ref.: O Senhor é bom, eterno é seu amor! O 
Senhor é bom, eterno é seu amor! (bis)

2. O Senhor somente é nosso Deus, ele é quem 
nos fez e somos seus: Somos o seu povo e 
seu rebanho. Somos o seu povo e seu reba-
nho.

3. Vinde, aproximai-vos dando graças, todos a 
cantar hinos de alegria: Bendizei, louvai seu 
santo nome. Bendizei, louvai seu santo nome.
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03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. RITO PENITENCIAL

Presid.: Senhor, que viestes procurar o que estava 
perdido, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

Presid.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate 
de muitos, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.

Presid.: Senhor, que congregais na unidade os vos-
sos filhos dispersos, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 

irmãos,  confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade 
de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é 
Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa.

06. GLÓRIA (90º Encontro)
1. Glória a Deus nas alturas,/ E paz na terra Aos ho-

mens por ele amados./Aos homens por ele amados.
2. Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todo-pode-

roso: Nós Vos louvamos,/ Nós vos bendizemos
3. Nós vos adoramos,/ Nós vos glorificamos, Nós vos 

damos graças/Por vossa imensa glória.
4. Senhor Jesus Cristo,/ Filho Unigênito Senhor 

Deus, Cordeiro de Deus/ Filho de Deus Pai.
5. Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende piedade 

de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,/ Acolhei a 
nossa súplica.  

6. Vós, que estais à direita do Pai,/ Tende piedade de 
nós. Tende piedade de nós./Tende piedade de nós.

7. Só vós sois o Santo,/ Só vós, o Senhor Só vós o Al-
tíssimo,/ Jesus Cristo

8. Com o Espírito Santo,/ Na glória de Deus Pai. Na 
glória de Deus Pai/ Amém.



10. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 144(145)  
       (Melodia: “Ó Senhor nosso Deus”- 93º enc.)
Ref.: Bendirei eternamente vosso nome; 

para sempre, ó Senhor, o louvarei!
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu 

Rei, e bendizer o vosso nome pelos sé-
culos. Todos os dias haverei de bendizer-
-vos, hei de louvar o vosso nome para 
sempre.

2. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é 
amor, é paciência, é compaixão. O Se-
nhor é muito bom para com todos, sua 
ternura abraça toda criatura.

3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifi-
quem, e os vossos santos com louvores 
vos bendigam! Narrem a glória e o es-
plendor de vosso reino e saibam procla-
mar vosso poder!

4. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é 
santidade em toda obra que ele faz. Ele 
sustenta todo aquele que vacila e levanta 
todo aquele que tombou.

11. SEGUNDA LEITURA (2 Ts 1,11-2,2)

 12. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS TESSALONICENSES
Irmãos: 11Não cessamos de rezar por vós, 
para que o nosso Deus vos faça dignos da 
sua vocação. Que ele, por seu poder, reali-
ze todo o bem que desejais e torne ativa a 
vossa fé. 12Assim o nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós 
nele, em virtude da graça do nosso Deus e 
do Senhor Jesus Cristo. 2,1No que se refere à 
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nos-
sa união com ele, nós vos pedimos, irmãos: 
2não deixeis tão facilmente transtornar a vos-
sa cabeça, nem vos alarmeis por causa de 
alguma revelação, ou carta atribuída a nós, 
afirmando que o Dia do Senhor está próximo. 
Palavra do Senhor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 1Jesus tinha entrado em Jericó 
e estava atravessando a cidade. 2Havia ali um 
homem chamado Zaqueu, que era chefe dos 
cobradores de impostos e muito rico. 3Zaqueu 
procurava ver quem era Jesus, mas não con-
seguia, por causa da multidão, pois era muito 
baixo. 4Então ele correu à frente e subiu numa 
figueira para ver Jesus, que devia passar por 
ali. 5Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para 
cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje 
eu devo ficar na tua casa”. 6Ele desceu depres-
sa, e recebeu Jesus com alegria. 7Ao ver isso, 
todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi 
hospedar-se na casa de um pecador!” 8Zaqueu 
ficou de pé, e disse ao Senhor: “Senhor, eu 
dou a metade dos meus bens aos pobres, e se 
defraudei alguém, vou devolver quatro vezes 
mais”. 9Jesus lhe disse: “Hoje a salvação en-
trou nesta casa, porque também este homem 
é um filho de Abraão. 10Com efeito, o Filho do 
Homem veio procurar e salvar o que estava 
perdido”. Palavra da Salvação.

16. HOMILIA 

17. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

18. ORAÇÃO DOS FIÉIS

está em todas as coisas! 2É por isso que corri-
ges com carinho os que caem e os repreendes, 
lembrando-lhes seus pecados, para que se 
afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Palavra 
do Senhor. 14. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Ref.: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-
luia! Aleluia! (bis)

1. Escutamos o Verbo da vida, a Palavra que 
tudo criou; Boa Nova, alegria incontida, 
Deus conosco, prodígios de amor.

13. EVANGELHO (Lc 19,1-10)



20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que este sacrifício se tome 
uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fon-
te de misericórdia para nós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

21. PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEM-
PO COMUM I (MR p. 428)
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, vosso Filho, 
que, pelo mistério da sua Páscoa, realizou uma 
obra admirável. Por ele, vós nos chamastes 
das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-
-nos passar do pecado e da morte à glória 
de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e 
nação santa, para anunciar, por todo o mundo, 
as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e 
dos santos,  cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

21. 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 abra-
çando 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, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; 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, partici-
pando 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, 
com o nosso Bispo Celso Antônio 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 pie-
dade 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 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!
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19. CANTO DAS OFERENDAS
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração/ Elevo as 

minhas mãos, meu olhar, minha voz/ A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer/ Meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer.

Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar/ E 
a tua bondade infinita me perdoar/ Vou ser 
o teu seguidor/ E te dar o meu coração eu 
quero sentir o calor de tuas mãos

2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor/ 
Ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar/ 
Em Ti Senhor, humildes se alegrarão/ Cantan-
do a nova canção de esperança e de paz



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

25. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, 
a fim de que, preparados por vossos sacramentos, 
possamos receber o que prometem. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Ritos da Comunhão

22. 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.
Todos: Amém.

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

(Saudação da Paz)

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd -  Fl 2,1-4; Sl 130(131); Lc 14,12-14
3ª Vd - FL 2,5-11; SL 21 (22; LC 14, 15-24
4ª Rx - Sb 3,1-9; Sl 26 (27); Rm 8,14-23; Lc 12,35-40
5ª Vd -  Fl 3,3-8a; Sl 104 (105); Lc 15,1-10
6ª Br -  Fl 3,17 - 4,1; Sl 121 (122); Lc 16,1-8
Sb Vd -   Fl 4,10-19; Sl 111 (112; Lc 16,9-15
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  26. CANTO DE DESPEDIDA
Ref.: Vai, vai, missionário do Senhor, vai 

trabalhar na messe com ardor! Cristo 
também chegou para anunciar, não te-
nhas medo de evangelizar! 

1. Chegou a hora de mostrarmos quem é 
Deus à América Latina e aos sofridos po-
vos seus, que passam fome, labutam, se 
condoem, mas acreditam na libertação. 

2. Ai daqueles que massacram o pobre, 
vivendo mui tranquilos, ocultando a explo-
ração; enquanto o irmão à sua porta vem 
bater, implorando piedade, água e pão.
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23. CANTO DE COMUNHÃO (92º Encontro)
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 en-
contra a necessidade. (Bis)

2. O amor não reconhece idade/ E respeita as 
realidades Socorre, 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

24. CANTO DE COMUNHÃO II (94º Encontro)
1. Jesus passará por aqui/ Naquela figueira eu 

vou subir Quero vê-lo bem de perto,/ Ele é bom 
disso estou certo

Ref.: Hoje nesta casa entrou a salvação Todo 
mal foi reparado aqui houve conversão/ 
Quem queria conhecer-me se arriscou E por 
ter-me aceitado sua riqueza partilhou.

2. Zaqueu desce logo daí/ A voz da ternura que 
eu ouvi/ Que alegria e quanta graça/ Se hospe-
dou em minha casa

3. Metade dos bens que ganhei/ Prá quem ne-
cessita eu doarei/ Se de alguém eu já roubei/ 
Quatro vezes lhe devolverei

4. A paz permanece em mim/ De quando o Se-
nhor passou por aqui Deu o céu e o abrigo/ Prá 
quem tinha se perdido

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono;

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.

RITOS DA COMUNHÃO


