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16º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Anim. Irmãos em irmãs, aqui estamos como comunidade cristã,
acolhidos pelo Pai, como hóspedes em sua casa. Por Cristo e em
Cristo, Ele nos entrega o Espírito
de Amor, o “único necessário” e
ceia conosco. Oferece-nos assim,
a sua intimidade, a sua “melhor
parte” que é a vida plena e a participação em seu Reino. Como fiéis discípulos, sentemo-nos aos
pés de Jesus e, em nossas vidas,
tornemo-nos atentos e sensíveis a
todos os irmãos.

nos leva ao Pai, tende piedade de
nós
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que sois a verdade que
ilumina os povos, tende piedade
de nós
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de
nós
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida
eterna.

Ritos Iniciais

1

canto inicial

T. Amém.

Sl 32 (33) (CD - VI - Fx 19)

É Deus quem me abriga, o Senhor, quem sustenta a minha
vida! De todo o meu coração,
porque és bom, vou fazer-te a
oblação.
1. Alegrai-vos no Senhor! Quem
é bom, venha louvar! Peguem
logo o violão e o pandeiro pra
tocar. Para ele um canto novo,
vamos, gente, improvisar.
2. Ele cumpre o que promete; podem nele confiar! Ele ama o que
é direito e ele sabe bem julgar.
Sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude e governa os oceanos. Toda a terra
a ele teme, mesmo os corações
humanos. Tudo aquilo que ele
diz não nos causa desenganos.
4. Põe abaixo os planos todos desses povos poderosos. E derruba
os pensamentos dos malvados
orgulhosos. Mas os planos que
ele faz vão sair vitoriosos.

2

saudação

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

3

ato penitencial

P. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também somos convidados a
morrer ao pecado e a ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos
necessitados da misericórdia do Pai.
(silêncio)
P. Senhor, que sois o caminho que

4

glória

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 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 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): Ó Deus,
sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai
em nós os dons da vossa graça,
para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos
fielmente os vossos mandamentos. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Assim como Abraão, Marta
e Maria, acolhamos o Senhor que
nos visita continuamente através
da Palavra. Com os ouvidos atentos e o coração aberto, escutemos
o que o Senhor nos tem a dizer.

6

primeira leitura
Gn 18,1-10a

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias, 1o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de
Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no
maior calor do dia. 2Levantando os
olhos, Abraão viu três homens de
pé, perto dele. Assim que os viu,
correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. 3E disse: “Meu
Senhor, se ganhei tua amizade,
peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto a mim, teu
servo. 4Mandarei trazer um pouco
de água para vos lavar os pés, e
descansareis debaixo da árvore.
5
Farei servir um pouco de pão para
refazerdes vossas forças, antes
de continuar a viagem. Pois foi
para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo”. Eles
responderam: “Faze como disseste”. 6Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara e lhe disse:
“Toma depressa três medidas da
mais fina farinha, amassa alguns
pães e assa-os”. 7Depois, Abraão
correu até o rebanho, pegou um
bezerro dos mais tenros e melhores, e deu-o a um criado, para que
o preparasse sem demora. 8A seguir, foi buscar coalhada, leite e o
bezerro assado, e pôs tudo diante
deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, junto deles, debaixo da

árvore, enquanto comiam. 9E eles
lhe perguntaram: “Onde está Sara,
tua mulher?” “Está na tenda”, respondeu ele. 10E um deles disse:
“Voltarei, sem falta, no ano que
vem, por este tempo, e Sara, tua
mulher, já terá um filho”.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7

salmo responsorial
Sl 14 (15)

Cantando Salmos e Aclamações p. 230

Senhor, quem morará em vossa casa? (bis)
1.É aquele que caminha sem pecado * e pratica a justiça fielmente; * que pensa a verdade
no seu íntimo * e não solta em
calúnias sua língua.
2. Que em nada prejudica o seu
irmão, * nem cobre de insulto
seu vizinho; * que não dá valor
algum ao homem ímpio, * mas
honra os que respeitam o Senhor.
3. Não empresta o seu dinheiro
com usura, * nem se deixa subornar contra o inocente. * Jamais vacilará, quem vive assim!
* Jamais vacilará, quem vive
assim

8

segunda leitura
Cl 1,24-28

Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses
Irmãos: 24Alegro-me de tudo o que
já sofri por vós e procuro completar
na minha própria carne o que falta
das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é,
a Igreja. 25A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou
de vos transmitir a palavra de Deus
em sua plenitude: 26o mistério escondido por séculos e gerações,
mas agora revelado aos seus santos. 27A estes Deus quis manifestar
como é rico e glorioso entre as nações este mistério: a presença de
Cristo em vós, a esperança da glória. 28Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos,
com toda sabedoria, para a todos
tornar perfeitos em sua união com
Cristo. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9

aclamação
do evangelho

CD-XI - Fx 19
Cantando Salmos e Aclamações, p. 230

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
(bis)
Felizes os que observam a palavra
do Senhor, de reto coração, e
que produzem muitos frutos, até
o fim perseverantes!

10

evangelho
Lc 10,38-42

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, 38Jesus entrou
num povoado, e certa mulher, de
nome Marta, recebeu-o em sua
casa. 39Sua irmã, chamada Maria,
sentou-se aos pés do Senhor, e
escutava a sua palavra. 40Marta,
porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se
e disse: “Senhor, não te importas
que minha irmã me deixe sozinha,
com todo o serviço? Manda que
ela me venha ajudar!” 41O Senhor,
porém, lhe respondeu: “Marta,
Marta! Tu te preocupas e andas
agitada por muitas coisas. 42Porém, uma só coisa é necessária.
Maria escolheu a melhor parte e
esta não lhe será tirada”. - Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11

homilia

12

profissão de fé

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso
/ criador do céu e da terra,/ e em
Jesus Cristo seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; /nasceu
da Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e
sepultado. / Desceu à mansão dos
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,
/ subiu aos céus; / está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, /
donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. / Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja Católica; / na

comunhão dos santos; / na remissão
dos pecados; / na ressurreição da
carne; / na vida eterna.

13

oração dos fiéis

P. Supliquemos a Deus, que nos convida a sermos acolhedores e hospitaleiros para com o próximo e rezemos:
T. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus.
1. Senhor, olhai para que a Igreja anuncie com firmeza e ternura o
evangelho da vida e desperte no coração humano o desejo sincero de
seguir a Cristo, nós vos pedimos.
2. Senhor, Vós que visitastes Marta
e Maria para descansar e cear com
elas, fazei que nossas Igrejas e comunidades sejam um lugar onde os
mais pobres encontrem hospitalidade
e corações misericordiosos, nós vos
pedimos.
3. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que ainda vivem na solidão,
para que nossas igrejas se tornem
lugar da experiência comunitária que
dá novo sentido à vida e sustenta na
fé, nós vos pedimos.
4. Vós que fostes misericordioso para
com vossa Igreja, enviando sobre Ela
o Espírito Santo, enviai o vosso Espírito sobre os nossos jovens que se
preparam para Jornada Mundial da
Juventude, nós vos pedimos.
Conclusão por conta de quem preside.

Liturgia Eucarística

14

apresentação
das oferendas

CV VI - Fx 23

1. A mesa santa que preparamos,
mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor:
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria,
pais, mães e filhos diante do altar.
A nossa oferta em nova festa, a
nossa dor vem, Senhor, transformar!
3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber
reunir, partilhar.

15

oração sobre
as oferendas

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ó Senhor
por tuas mãos este sacrifício,
para glória do seu Nome, para

o nosso bem e de toda a Santa
Igreja.
P. Ó Deus, que no sacrifício da
cruz, único e perfeito, levastes à
plenitude os sacrifícios da Antiga Aliança, santificai, como o de
Abel, o nosso sacrifício, para que
os dons que cada um trouxe em
vossa honra possam servir para a
salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16

oração eucarística V

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 Nosso Senhor
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais
santos louvar a vós, ó Pai, no
mundo inteiro, de dia e de noite,
agradecendo com Cristo, vosso
Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se
oferece por nós todos, mandando
que se faça a mesma coisa que fez
naquela ceia derradeira. Por isso,
aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria,
juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra
cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor,
Deus do universo! O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em
nome do Senhor! Hosana nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco
por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo,
a fim de que as nossas ofertas se
mudem no Corpo e no Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É
O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 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.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua
volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento,
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que
nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho,
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o
Espírito nos una num só corpo, pra
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao
céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa
Francisco ser bem firme na Fé, na
Caridade e a Odilo, que é Bispo
desta Igreja, muita luz pra guiar o
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e
da Igreja, seu Esposo, São José, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam
para sempre bem felizes no reino que
para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos
reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é
nosso.

CP ou CC. 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.
T. Amém.

17

rito da comunhão

18

canto da comunhão
Sl 83(84) (CD XI - fx 18)

Uma só coisa é preciso, necessário é uma coisa só; Maria
soube escolher e escolheu foi a
parte melhor
. Como é boa a tua casa, * como é
bom morar contigo. * Por ti suspira a minh’alma, * meu coração, ó
Deus vivo!
2. Encontrou a andorinha ninho *
para os seus filhotes; * o teu altar, tua casa, * eu encontrei, ó
Deus forte!
3. Bem felizes os que moram * no
limiar de tua casa. * Os que em ti
se apoiam, * celebrarão tua graça!
4. Pois um dia em tua casa * vale
mais que mil lá fora * a conviver
com perversos, * prefiro estar à tua
porta!
5. Bem feliz, quem acha, em ti, * força para caminhar, * passando por
terra seca * em fontes vai transformar.
6. Tuas bênçãos vão chover, * tudo
vai virar jardim... * Passando sempre mais fortes, * em Sião vão ver
Deus, enfim!
7. Senhor Deus onipotente, * ouve
a prece do teu Cristo! * Olha, ó
Deus, nossa força, * pra face do
teu ungido!
8. O Senhor é sol e escudo, * graça,
glória e alegria. * Aos seus, nenhum bem sonega, * feliz quem
nele confia!

19

oração após a
comunhão

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso
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reino, para que, despojando-nos
do velho homem, passemos a uma
vida nova.
T. Amém.

20

bênção final ( tc, III )

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus todo-poderoso vos abençoe
na sua bondade e infunda em vós a
sabedoria da salvação.
T. Amém.
P. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar
nas boas obras.
T. Amém.
P. Oriente para ele os vossos passos,

e vos mostre o caminho da caridade
e da paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.

21

canto final
HL 3, p. 370 CO 1383

Se eu não tiver amor eu nada
sou, Senhor. (bis)
1. O amor é compassivo, o amor é
serviçal. O amor não tem inveja, o
amor não busca o mal.
2. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês. * O amor não é egoísta, o amor não é dobrez.

MARTA E MARIA
A virtude não tem apenas um
rosto. O exemplo de Marta e de Maria mostra-nos a devoção ativa nas
obras de uma, e a atenção religiosa do coração à palavra de Deus na
outra. Se a tal atenção estiver unida uma fé profunda, ela é preferível
às obras: «Maria escolheu a melhor
parte, que não lhe será tirada». Esforcemo-nos portanto, também nós,
por possuir aquilo que ninguém nos
poderá tirar, escutando com ouvido
atento e não distraído; porque por
vezes acontece que o grão da palavra vinda do céu é tirado, se for
semeado à beira do caminho (Lc 8,
5.12).
Anima-te pois pelo desejo de
sabedoria, como Maria: essa é
uma obra maior, mais perfeita. Que
as preocupações com o serviço
não te impeçam de acolher a palavra vinda do céu. Não critiques
nem tenhas por ociosos os que vires ocupados em adquirir a sabedoria, pois Salomão, esse homem
de paz, convidou-a para sua casa
para que ficasse com ele (Sb 9,10).
Não se trata, porém, de reprovar a
Marta os seus bons serviços: Maria

tem preferência porque escolheu
uma parte melhor. Jesus tem múltiplas riquezas, e distribui-as com
prodigalidade; a mulher mais sábia
reconheceu e escolheu o que é
mais importante.
Também os apóstolos entenderam que era preferível não abandonar a palavra de Deus para servir
às mesas (At 6,2). Mas ambas as
coisas são obras de sabedoria:
Estêvão foi escolhido como servo, como diácono, e estava cheio
de sabedoria (At 6,5.8). […]. Com
efeito, o corpo da Igreja é um, e
se os seus membros são diversos,
têm necessidade uns dos outros:
«Não pode o olho dizer à mão:
«não tenho necessidade de ti»,
nem tão pouco a cabeça dizer aos
pés: «não tenho necessidade de
vós» (1Cor 12,21). […] Se alguns
membros são mais importantes, os
outros são todavia necessários. A
sabedoria reside na cabeça; a atividade, nas mãos.
Santo Ambrósio
(c. 340-397), bispo de Milão,
doutor da Igreja
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