
19º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM
VOCAÇÃO PARA A 
VIDA EM FAMÍLIA

ATENÇÃO ESPECIAL AOS PAIS

ABERTURA DA SEMANA 
NACIONAL DA FAMÍLIA: 

POVO DE DEUS 
em São Paulo

2. O que dá a vitória ao rei não é ter 
muitos soldados. O valente não 
se livra por sua força ou seus cui-
dados. Quem confia nos cavalos 
vai, no fim, ser derrotado.

3. O Senhor protege sempre quem 
espera em seu amor, pra livrar 
da triste morte, e, na fome, dar 
vigor. No Senhor é que espera-
mos, ele é escudo protetor.

4. Nele nosso coração encontrou 
sempre alegria. No seu nome 
sacrossanto quem é bom, sem-
pre confia. Traz, Senhor, com 
teu amor, esperança e alegria!

2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P. O Senhor Jesus, que nos con-
vida à mesa da Palavra e da Eu-
caristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a mi-
sericórdia do Pai. 

(silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mi-
sericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

KYRIE

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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 Cristo, 
/ com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO

P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, a quem ousamos 
chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para 
alcançarmos um dia a herança 
que prometestes. Por N.S.J.C. 
T. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

Anim. Celebremos o Dia do Se-
nhor rezando por todas as famí-
lias, cuja vocação é ressaltada no 
segundo domingo do mês vocacio-
nal. Neste sentido, estamos cele-
brando a Semana da Família na 
Arquidiocese de São Paulo, para 
valorizar a importância da voca-
ção à vida familiar como um ser-
viço a Deus e ao mundo. 

RITOS INICIAIS

1. ABERTURA (SL. 32(33) (CD VI - Fx 24)

Senhor, tua aliança leva em 
conta e não largues o teu 
povo! Defende a tua causa e 
não desprezes quem pede o 
teu socorro

1. A nação que ele governa, é feliz 
com tal Senhor. Lá do céu ele 
vê tudo, vê o homem e seu va-
lor. Fez o nosso coração, forte e 
contemplador.

Anim. A vigilância é a atitude 
da oração cristã. Ouçamos com 
atenção:

6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 18, 6-9)

Leitura do Livro da Sabedoria.
 6A noite da libertação fora predita 
a nossos pais, para que, sabendo a 
que juramento tinham dado crédito, 
se conservassem intrépidos. 7Ela 
foi esperada por teu povo, como 
salvação para os justos e como per-



de um só homem, já marcado pela 
morte, nasceu a multidão “compa-
rável às estrelas do céu e inume-
rável como a areia das praias do 
mar”. 13Todos estes morreram na 
fé. Não receberam a realização da 
promessa, mas a puderam ver e 
saudar de longe e se declararam es-
trangeiros e migrantes nesta terra. 
14Os que falam assim demonstram 
que estão buscando uma pátria, 15e 
se se lembrassem daquela que dei-
xaram, até teriam tempo de voltar 
para lá. 16Mas agora, eles desejam 
uma pátria melhor, isto é, a pátria 
celeste. Por isto, Deus não se en-
vergonha deles, ao ser chamado o 
seu Deus. Pois preparou mesmo 
uma cidade para eles. 17Foi pela 
fé que Abraão, posto à prova, ofe-
receu Isaac; ele, o depositário da 
promessa, sacrificava o seu filho 
único, 18do qual havia sido dito: “É 
em Isaac que uma descendência 
levará o teu nome”. 19Ele estava 
convencido de que Deus tem po-
der até de ressuscitar os mortos, e 
assim recuperou o filho – o que é 
também um símbolo. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Salmos e Aclamações - Melodia a partir 
da p. 268ss 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
É preciso vigiar e ficar de pron-
tidão, em que dia o Senhor há de 
vir, não sabeis não!

10. EVANGELHO (Lc 12,32-48)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, disse Jesus a 
seus discípulos: 32“Não tenhais 
medo, pequenino rebanho, pois 
foi do agrado do Pai dar a vós o 
Reino. 33Vendei vossos bens e 
dai esmola. Fazei bolsas que não 
se estraguem, um tesouro no céu 
que não se acabe; ali o ladrão não 
chega nem a traça corrói. 34Por-
que onde está o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração. 
35Que vossos rins estejam cingi-
dos e as lâmpadas acesas. 36Sede 
como homens que estão esperan-

dição para os inimigos. 8Com efei-
to, aquilo com que puniste nossos 
adversários, serviu também para 
glorificar-nos, chamando-nos a ti. 
9Os piedosos filhos dos bons ofe-
receram sacrifícios secretamente 
e, de comum acordo, fizeram este 
pacto divino: que os santos parti-
cipariam solidariamente dos mes-
mos bens e dos mesmos perigos. 
Isto, enquanto entoavam antecipa-
damente os cânticos de seus pais. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL32(33) 
(CD XI Fx21) Salmos e Aclamações, 
p233

Feliz o povo que o Senhor es-
colheu por sua herança! (bis)

1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! 
* Aos retos fica bem glorificá-
-lo. * Feliz o povo cujo Deus é 
o Senhor  * e a nação que esco-
lheu por sua herança!

2. Mas o Senhor pousa o olhar so-
bre os que o temem  * e que con-
fiam esperando em seu amor, * 
para da morte, libertar as suas 
vidas, * e alimentá-los quando 
é tempo de penúria.

3. No Senhor nós esperamos con-
fiantes, * porque ele é nosso 
auxílio e proteção! * Sobre nós 
venha Senhor, a vossa graça, *  
da mesma forma que em vós 
nós esperamos.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 11,1-2.8-19)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 1A fé é um modo de já pos-
suir o que ainda se espera, a con-
vicção acerca de realidades que 
não se veem. 2Foi a fé que valeu 
aos antepassados um bom teste-
munho. 8Foi pela fé que Abraão 
obedeceu à ordem de partir para 
uma terra que devia receber como 
herança, e partiu, sem saber para 
onde ia. 9Foi pela fé que ele residiu 
como estrangeiro na terra prometi-
da, morando em tendas com Isaac 
e Jacó, os coerdeiros da mesma 
promessa. 10Pois esperava a cidade 
alicerçada que tem Deus mesmo 
por arquiteto e construtor. 11Foi 
pela fé também que Sara, embora 
estéril e já de idade avançada, se 
tornou capaz de ter filhos, porque 
considerou fidedigno o autor da 
promessa. 12É por isso também que 

do seu senhor voltar de uma festa 
de casamento, para lhe abrirem, 
imediatamente, a porta, logo que 
ele chegar e bater. 37Felizes os 
empregados que o senhor encon-
trar acordados quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo 
vai cingir-se, fazê-los sentar-se à 
mesa e, passando, os servirá. 38E 
caso ele chegue à meia-noite ou às 
três da madrugada, felizes serão, 
se assim os encontrar! 39Mas ficai 
certos: se o dono da casa soubesse 
a hora em que o ladrão iria chegar, 
não deixaria que arrombasse a sua 
casa. 40Vós também ficai prepara-
dos! Porque o Filho do Homem 
vai chegar na hora em que menos 
o esperardes”. 41Então Pedro dis-
se: “Senhor, tu contas esta pará-
bola para nós ou para todos?” 42E 
o Senhor respondeu: “Quem é o 
administrador fiel e prudente que 
o senhor vai colocar à frente do 
pessoal de sua casa para dar comi-
da a todos na hora certa? 43Feliz o 
empregado que o patrão, ao che-
gar, encontrar agindo assim! 44Em 
verdade eu vos digo: o senhor lhe 
confiará a administração de todos 
os seus bens. 45Porém, se aquele 
empregado pensar: ‘Meu patrão 
está demorando’, e começar a es-
pancar os criados e as criadas, e a 
comer, a beber e a embriagar-se, 46o 
senhor daquele empregado chega-
rá num dia inesperado e numa hora 
imprevista, ele o partirá ao meio 
e o fará participar do destino dos 
infiéis. 47Aquele empregado que, 
conhecendo a vontade do senhor, 
nada preparou, nem agiu confor-
me a sua vontade, será chicoteado 
muitas vezes. 48Porém, o emprega-
do que não conhecia essa vontade 
e fez coisas que merecem castigo, 
será chicoteado poucas vezes. A 
quem muito foi dado, muito será 
pedido; a quem muito foi confia-
do, muito mais será exigido! 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA 

12. PROFISSÃO DE FÉ 

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. / Creio em um só Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Uni-
gênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: / Deus 



14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD XI Fx.22)

1. Alegre em prece, teu povo agra-
dece teus dons, ó Senhor. E 
como família, cantando, parti-
lha seus dons, seu amor.

2. Unidos, fazemos os dons que 
trazemos o vinho e o pão. Quem 
colhe, quem planta, quem faz e 
quem canta é tudo oração.

3. Bem vês nesta mesa, Deus quer, 
com certeza, a todos saciar. Nin-
guém vai na vida, sem pão, sem 
comida, proclama este altar.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, acolhei com miseri-
córdia os dons que concedestes à 
vossa Igreja e que ela agora vos 
oferece. Transformai-os por vos-
so poder em sacramento de sal-
vação. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação, dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Pai misericordioso e Deus 
fiel. Vós nos destes vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Re-
dentor. Ele sempre se mostrou 
cheio de misericórdia pelos pe-
quenos e pobres, pelos doentes e 
pecadores, colocando-se ao lado 
dos perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou 
ao mundo que sois Pai e cuidais 

de Deus, / luz da luz, / Deus verda-
deiro de Deus verdadeiro, / gerado, 
não criado, / consubstancial ao Pai. 
/ Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, / desceu dos céus: 

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mor-
tos; / e o seu reino não terá fim. / 
Creio no Espírito Santo, / Senhor 
que dá a vida, / e procede do Pai 
e do Filho; / e com o Pai e o Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. 
/ E espero a ressurreição dos mor-
tos / e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, confiantes na 
bondade de Deus Pai, elevemos 
nossas preces pelas famílias, para 
que desempenhem a sua vocação 
de serem sal e luz num mundo que 
já confundiu até mesmo o conceito 
de família. E rezemos juntos:
T. Uni, Senhor, a família em tor-
no da fé. 
1. Iluminai a Igreja no mundo in-
teiro, a grande família de Cristo. 
2. Fortalecei nossa Arquidiocese 
com os laços da fraternidade e da 
comunhão. 
3. Abençoai todas as famílias cris-
tãs que, como um tecido, entrela-
çam a vida da Igreja. 
4. Iluminai a consciência da juven-
tude para o valor sagrado do ma-
trimônio. 
5. Despertai os nossos leigos para 
o testemunho cristão que a família 
deve dar ao mundo. 
6. Protegei as crianças desampara-
das por falta de lar. 
7. Fortalecei a Pastoral da Família 
em nossa Igreja. 

de todos como filhos e filhas. Por 
essa razão, com todos os Anjos e 
Santos, nós vos louvamos e bendi-
zemos, e proclamamos o hino de 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e 
digno de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os assis-
tis no caminho da vida. Na verdade, 
é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Espí-
rito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e  o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
IST. É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, 
vos deu graças novamente e o entre-
gou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
EST. É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
IST. EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé.
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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.
CC. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos 
apresentamos o sacrifício pascal 

8. Fazei que as famílias tenham 
mais estabilidade econômica e se-
gurança social.
(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA



21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, IV)

22. CANTO FINAL (CO 562)

Senhor se tu me chamas eu que-
ro te ouvir. Se queres que eu te 
siga, respondo: “Eis-me aqui”.

1. Profetas te ouviram e seguiram 
tua voz. Andaram mundo afo-
ra e pregaram sem temer. Seus 
passos tu firmaste sustentando 
seu vigor. Profetas tu me cha-
mas, vê, Senhor, aqui estou.

2. Nos passos de teu filho toda a 
Igreja também vai. Seguindo 
teu chamado de ser santa qual 
Jesus. Apóstolos e mártires se 
deram sem medir. Apóstolo me 
chamas, vê, Senhor, estou aqui.

12 A 18: SEMANA 
NACIONAL DA FAMÍLIA

Próximo sábado, dia 17 
de agosto: encontro anual 

dos coroinhas, acólitos 
e cerimoniários com o 

Arcebispo na catedral às 10h.

ANO DA FÉ
Próximo sábado, dia 17 de agosto: 

peregrinação dos religiosos(as) 
e demais consagrados(as) e 

renovação da profissão de fé, na 
catedral às 15 horas.

Ganha Indulgência plenária quem 
participar desta peregrinação 
nas condições estabelecidas pelo 
Decreto do Cardeal Dom Odilo 
Scherer para o Ano da Fé

• 2ª-: Dt 10,12-22; Sl 147 (147B),12-13. 14-15. 19-20 (R/. 12a); Mt 17,22-27
• 3ª-: Dt 31,1-8; Cânt.: Dt 32,3-4a. 7. 8. 9 e 12 (R/. 9a); Mt 18,1-5.10.12-14 
• 4ª-: Dt 34,1-12; Sl 65 (66),1-3a. 5 e 16-17 (R/ cf. 20a e 9a); Mt 18,15-20
• 5ª-: Js 3,7-10a.11.13-17; Sl 113A (114),1-2. 3-4. 5-6 (R/.Aleluia); Mt 
18,21 – 19, 1 • 6ª-: Js 24,1-13; Sl 135 (136),1-3. 16-18. 21-22 e 24 (R/. 
Eterna é a sua misericórdia); Mt 19,3-12 • Sáb.: Js 24,14-29; Sl 15 
(16),1-2a e 5. 7-8. 11 (R/. cf. 5a); Mt 19,13-15 •20º DTC. ASSUNÇÃO 
DE NOSSA SENHORA, solenidade. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44 
(45),10bc.11.12ab.16 (R/. 10b); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 (Cântico de 
Maria)

LEITURAS DA SEMANA DE 12 a 18 de Agosto de 2013
Músicas:   • CD XI - VI - Ed. Paulus • CO Cantos e Orações  • Hinário Litúrgico3 CNBB

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONOde 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, 
com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que con-
quistastes.
T. Confirmai o vosso povo na 
unidade!
2C. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço 
a eles. Vossa Igreja seja testemu-
nha viva da verdade e da liberdade, 
da justiça e da paz, para que toda a 
humanidade se abra à esperança de 
um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs (N. e N.), que ador-
meceram 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, São 
Paulo, Patrono da nossa Arquidio-

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO  
Sl 26(27) (CD XI Fx 23)

Sempre prontos estejam vo-
cês, vigilantes, vigias atentos, 
esperando o Senhor que re-
torna e que chega a qualquer 
momento.

1. O Senhor é minha luz, Ele é 
minha salvação. O que é que eu 
vou temer? Deus é minha pro-
teção. Ele guarda a minha vida: 
Eu não vou ter medo, não! (bis)

2. Quando os maus vêm avançan-
do, procurando me acuar, dese-
jando ver meu fim, só querendo 
me matar, inimigos opressores é 
que vão se liquidar! (bis)

3. Se um exército se armar contra 
mim, não temerei. Meu coração 
está firme e firme ficarei. Se es-
tourar uma batalha, mesmo as-
sim, confiarei, (bis)

4. A Deus peço uma só coisa, sei 
que ele vai me dar: Habitar na 
sua casa, todo tempo que eu du-
rar, pra provar sua doçura e no 
templo contemplar, (bis)

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, o 
vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação 
e nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

RITOS FINAIS

cese, e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo...
T. Amém.


