
22º DOMINGO DO TEMPO COMUM

28 de agosto de 2022 - Ano C - Verde
 

“Porque quem se eleva, será humilhado e quem 
se humilha, será elevado” Lc 14,11

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Estamos reunidos para celebrar a 
ceia do Senhor, momento onde se manifesta o 
mistério da Igreja, comunhão de batizados em 
Cristo Jesus. Tal união em Deus exige, neces-
sariamente, humildade e espírito de serviço. A 
arrogância e o orgulho impedem a partilha e a 
verdadeira fraternidade. Celebremos, cantando:

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus do universo, fonte de todo bem, der-
ramai em nossos corações o vosso amor e estreitai 
os laços que nos unem convosco para alimentar em 
nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos 
destes. Por N.S.J.C...

TODOS: Amém. 

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Uma grande mesa é preparada por 
Deus, onde a vida é servida com fartura. Todos 
são chamados a se aproximarem dessa mesa com 
humildade e em espírito de serviço. O orgulho e 
a auto-promoção são posturas impróprias para os 
seguidores de Jesus.

I LEITURA -  Ecl 3,19-21.30-31

08. LEITURA DO LIVRO DO ECLESIÁSTICO
19Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e 
serás amado mais do que um homem genero-
so. 20Na medida em que fores grande, deverás 
praticar a humildade, e assim encontrarás graça 
diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilus-
tres, mas é aos humildes que ele revela seus 
mistérios. 21Pois grande é o poder do Senhor, 
mas ele é glorificado pelos humildes. 30Para o 
mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma 
planta de pecado está enraizada nele, e ele não 
compreende. 31O homem inteligente reflete so-
bre as palavras dos sábios, e com ouvido atento 
deseja a sabedoria. PALAVRA DO SENHOR.

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical - DIOCESE DE APUCARANA

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!

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

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!

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

Todos: Amém.



09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 68(67)
(Melodia: “Com carinho...” 96º enc.)

Ref.: Com carinho preparastes uma mesa 
para o pobre!
1. Os justos se alegram na presença do Senhor, 
rejubilam satisfeitos e exultam de alegria! Cantai a 
Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome! 
O seu nome é Senhor: exultai diante dele!
2. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor: é 
assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o 
Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, 
quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura.
3. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e 
vossa terra, vossa herança, já cansada, renovas-
tes; e ali vosso rebanho encontrou sua morada; 
com carinho preparastes essa terra para o pobre.

II LEITURA - Hb 12,18-19.22-24a

10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma reali-
dade palpável: “fogo ardente e escuridão, trevas 
e tempestade, 19som da trombeta e voz podero-
sa”, que os ouvintes suplicaram não continuasse. 
22Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da 
cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reu-
nião festiva de milhões de anjos; 23da assembléia 
dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos 
céus; de Deus, o Juiz de todos; dos espíritos dos 
justos, que chegaram à perfeição; 24ade Jesus, me-
diador da nova aliança. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 14,1.7-14

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    (98º Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)                                                                                                        
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que 
sou de manso e humilde coração.

LITURGIA EUCARÍSTICA12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS - 1Aconteceu que, 
num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de 
um dos chefes dos fariseus. E eles o observa-
vam. 7Jesus notou como os convidados esco-
lhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes 
uma parábola: 8“Quando tu fores convidado 
para uma festa de casamento, não ocupes o pri-
meiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado 
alguém mais importante do que tu, 9e o dono da 
casa, que convidou os dois, venha te dizer: ‘Dá 
o lugar a ele’. Então tu ficarás envergonhado 
e irás ocupar o último lugar. 10Mas, quando tu 
fores convidado, vai sentar-te no último lugar. 
Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: 
‘Amigo, vem mais para cima’. E isto vai ser uma 
honra para ti diante de todos os convidados. 

11Porque quem se eleva, será humilhado e quem 
se humilha, será elevado”. 12E disse também a 
quem o tinha convidado: “Quando tu deres um 
almoço ou um jantar, não convides teus amigos, 
nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus 
vizinhos ricos. Pois estes poderiam também 
convidar-te e isto já seria a tua recompensa. 
13Pelo contrário, quando deres uma festa, convi-
da os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. 
14Então tu serás feliz! Porque eles não te podem 
retribuir. Tu receberás a recompensa na ressur-
reição dos justos”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: irmãos e irmãs, supliquemos com humilda-
de a Deus, pedindo-Lhe que escute a nossa oração, 
dizendo:

R.: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1. Para que a Igreja santa de Deus tenha a sabe-
doria de ensinar os homens de hoje como Jesus o 
fazia em suas parábolas, rezemos ao Senhor...      

2. Para que os responsáveis do País se preocupem 
com os cidadãos mais esquecidos e se coloquem 
sem descanso ao seu serviço, rezemos ao Senhor...      
3. Para que nossos agentes de pastorais possam 
colocar-se à serviço de Deus rejeitando todo tipo 
de busca por poder e autopromoção, rezemos ao 
Senhor....      

(Outras intenções da comunidade)

Presid.: Fazei, Senhor, que, pela força do vosso 
Espírito, os nossos ouvidos escutem o que ensinais, 
e o nosso coração o ponha em prática, para nos 
tornarmos ricos da sabedoria de Deus. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

Todos: 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.



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

(Saudação da Paz)

RITOS DA COMUNHÃO

19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. O meu Reino tem muito a dizer/ Não se faz 
como quem procurou/ Aumentar os celeiros bem 
mais e sorriu/ Insensato, que vale tais bens se 
hoje mesmo terás o teu fim?/ Que tesouros tu 
tens pra levar além?
Ref.: Sim, Senhor, nossas mãos/ Vão plantar 
o teu Reino/ O teu pão vai nos dar/ Teu vigor, 
tua paz.
2. O meu Reino se faz bem assim:/ Se uma ceia 
quiseres propor/ Não convides amigos, irmãos e 
outros mais/ Sai à rua à procura de quem/ Não 
puder recompensa te dar/ Que o teu gesto lem-
brado será por Deus. 
3. O meu Reino não pode aceitar/ Quem se julga 
maior que os demais/ Por cumprir os preceitos 
da lei, um por um/ A humidade de quem vai além/ 
E se empenha e procura o perdão/ É o terreno 
onde pode brotar a paz.
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16. LOUVOR EUCARÍSTICO
Coment.: Meus irmãos, a Eucaristia é a fonte de 
todos os ideais. O Catequista doa a sua vida na for-
mação de crianças e jovens. O Consagrado também 
o faz da sua maneira, para que o Cristo possa ser co-
nhecido e vivido por todos. Na Eucaristia Jesus atrai 
a todos com profundo amor, como o Catequista e o 
Consagrado faz em sua vida. Daí podemos perceber 
a grandeza do Reino de Deus. 
(Enquanto o ministro prepara o altar para apresentar 
Jesus Eucarístico cantemos:)

CANTO: 
Ref.: Jesus Cristo, Ontem, Hoje e Sempre/ On-

tem, Hoje e Sempre, Aleluia!
1. Ele é a imagem do Deus invisível, o Primogê-

nito da criação./ tudo o que existe foi n’Ele 
criado, n’Ele encontramos a Redenção.

2. Ele é a cabeça da Igreja seu corpo, o Primo-
gênito entre os mortais./ Que n’Ele habita a 
vida mais plena, foi do agrado de nosso Pai.

17.  APRESENTAÇÃO DA EUCARISTIA
Presid.: Graças e louvores sejam dados a cada 
momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.

Presid.: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.

Presid.: Corações ao alto.
Todos: O nosso coração está em Deus.

Presid.: Demos graças ao Senhor e nosso Deus.
Todos: É nosso dever e a nossa salvação.

Presid.: Ó Pai bondoso, nós vos agradecemos por 
Jesus, vosso Filho e Senhor nosso. Neste dia em que 
celebramos convosco todos os nossos catequistas 
e consagrados, vos louvamos e bendizemos pelos 
seus dons e carismas. Diante do vosso Sacramento 
Eucarístico colocamos a vida de todos eles, e vos pe-
dimos que os protejeis em sua missão de evangelizar. 
Atentos sempre a sua voz e a seus ensinamentos, 
vos aclamamos cantando:

É COMO A CHUVA QUE LAVA
Ref.: É como a chuva que lava, é como o fogo 

que arrasa; tua palavra é assim, não passa 
por mim sem deixar um sinal. (bis)

1. Tenho medo de não responder, de fingir 
que não escutei. Tenho medo de ouvir teu 
chamado, virar do outro lado e fingir que 
não sei.

Presid.: Senhor Jesus, vós sois o nosso pastor. Vós 
nos conheceis pelo nome e dais a vida por nós. En-

sinai-nos a conhecer-vos e a dar nossa vida por vós.
Todos: Abri, Senhor nossos ouvidos a sua palavra.

Presid.: Senhor Jesus, vós sois o nosso Pastor. So-
mos ovelhas do vosso rebanho. Ensinai-nos a viver 
vossa palavra e a seguir vossos exemplos.
Todos: Falai, Senhor, que vossos servos escutam.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, vós sois o nosso Pas-
tor. Caminhais à nossa frente e nos indicais o cami-
nho. Ajudai-nos a caminhar com nossos irmãos pelos 
caminhos da verdade, da justiça, do amor e da paz, 
até que chegue a plenitude do vosso Reino.
Todos: Abri, Senhor nossos ouvidos a sua palavra.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos, dai-
-nos sabedoria para sabermos juntar riquezas no céu. 
Livrai-nos da tentação dos bens materiais que nos 
escravizam e nos dividem.
Todos: Falai, Senhor, que vossos servos escutam.



RITOS FINAIS

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, 
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da carida-
de fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir 
em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. 

20. CANTO DE COMUNHÃO II

1. Cristo, quero ser instrumento/ De tua paz e do 
teu infinito amor/ Onde houver ódio e rancor/ Que 
eu leve a concórdia que eu leve o amor. 

Ref.: Onde há ofensa que dói/ Que eu leve o 
perdão/ Onde houver a discórdia/ Que eu leve 
a união e tua paz. 

2. Mesmo que haja um só coração/ Que duvide 
do bem, do amor e do céu/ Quero com firmeza 
anunciar/ A Palavra que traz a clareza da fé.

3. Onde houver erro Senhor / Que eu leve a ver-
dade fruto da tua luz/ Onde encontrar desespero/ 
Que eu leve a esperança do teu nome Jesus.
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HUMILDADE E HOSPITALIDADE
O episódio do Evangelho de hoje mostra-nos Jesus na casa de um dos chefes dos fariseus, que obser-
vava com atenção como os convidados para o almoço se preocupam em escolher os primeiros lugares. 
É uma cena que vimos muitas vezes: procurar o melhor lugar. Ao ver esta cena, ele narra duas breves 
parábolas com as quais oferece duas indicações: uma relativa ao lugar e a outra à recompensa.

A primeira semelhança é ambientada num banquete nupcial. Jesus diz: “Quando fores convidado para as 
bodas, não te ponhas no primeiro lugar...” (Lc 14, 8-10). Com esta recomendação, Jesus não tenciona dar 
normas de comportamento social, mas uma lição sobre o valor da humildade. A história ensina que o orgu-
lho, a vaidade e a ostentação são causas de muitos males. E Jesus faz-nos compreender a necessidade de 
escolher o último lugar, ou seja, de procurar a pequenez e o escondimento: a humildade. Quando nos coloca-
mos diante de Deus nesta dimensão de humildade, Deus exalta-nos, debruça-se sobre nós para nos elevar 
a Si; “porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado” (v. 11).

As palavras de Jesus sublinham atitudes completamente diferentes e opostas: a atitude daquele que escolhe 
o próprio lugar e a atitude de quem deixa que Deus lho atribua e dele espera a recompensa. Não o esqueça-
mos: Deus paga muito mais do que os homens! Ele reserva-nos um lugar muito melhor do que aquele que nos 
dão os homens! O lugar que Deus nos dá está próximo do seu coração, e a sua recompensa é a vida eterna. 

É quanto se descreve na segunda parábola, na qual Jesus indica a atitude de abnegação que deve ca-
racterizar a hospitalidade; Ele diz assim: “Quando ofereceres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, 
os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não podem retribuir-te” (vv. 13-14). Trata-se de escolher 
a gratuitidade, em vez do cálculo oportunista que deseja alcançar uma recompensa, que busca o inte-
resse e que procura enriquecer-se ulteriormente. Com efeito os pobres, os simples e aqueles que não 
contam nunca poderão retribuir o convite para uma ceia. Assim Jesus demonstra a sua preferência pelos 
pobres e excluídos, que são os privilegiados do Reino de Deus, e lança a mensagem fundamental do 
Evangelho, que consiste em servir o próximo por amor a Deus. 

TEXTOS BÍBLICOS: Seg: Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-19; Terç: 1Cor 2,10-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37; Quar: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33); 
Lc 4,38-44; Quin: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11; Sext: 1Cor 4,1-5; Sl 36 (37); Lc 5,33-39; Sab: 1Cor 4,6-15; Sl 144(145); Lc 6,1-5.

  22. 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.


