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A.: Irmãos, na vivência da santidade, nós somos convocados a acolher, no solo dos
nossos corações, a semente da Palavra de Deus, para que, enraizados em Cristo, sejamos
semeadores de paz e de esperança. Jubilosos, iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA - Hinário da CNBB, fasc. 3, p. 315 ou
https://www.youtube.com/watch?v=C--LE-jLCa4)
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar eu vou cantar./ Quando
o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir eu vou cantar./ Quando as cercas caírem
no chão, quando as mesas se encherem de pão eu vou sonhar. Quando os muros que
cercam
os
jardins,
destruídos
então
os
jasmins
vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada, de novo. No olhar da gente
a
certeza
do
irmão
reinado, do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação eu vou
sonhar./ E o decreto que encerra a opressão assinado só no coração vai triunfar./
Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir. Será enfim, tempo novo
de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM. P.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco! TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - P.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão
do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. P.:
Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR,
TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso
Espírito, tende piedade de nós. TODOS. CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor,
que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR,
TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.

4. HINO DE LOUVOR - 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 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 DO DIA - P.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos
que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar
o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, nós somos o terreno onde o Senhor lança, com generosidade, a
semente da Palavra. Ouçamos as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 55, 10-11) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Isto diz o Senhor: 10“Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam
mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio
e para a alimentação, 11assim a palavra que sair de minha boca: não voltará para mim
vazia; antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que
pretendi, ao enviá-la”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 64/65) R.: A SEMENTE CAIU EM TERRA BOA E
DEU FRUTO./ 1. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de
Deus, que vêm dos céus, derramam águas e preparais o nosso trigo./ 2. É assim que
preparais a nossa terra: vós a regais e aplainais; os seus sulcos com a chuva amoleceis e
abençoais as sementeiras./ 3. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são
fecundos; transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto./ 4. As colinas se
enfeitam de alegria e os campos, de rebanhos; nossos vales se revestem de trigais: tudo
canta de alegria!
8. 2ª LEITURA (Rm 8, 18-23) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 18Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser
comparados com a glória que deve ser revelada em nós. 19De fato, toda a criação está
esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. 20Pois a criação
ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que
a sujeitou; 21também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim,
participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. 22Com efeito, sabemos que toda a
criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. 23E não

somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos
interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! Semente é de Deus
a Palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou!
10. EVANGELHO – (Mt 13, 1-23) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. P.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS:
GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: 1Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. 2Uma
grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se,
enquanto a multidão ficava de pé, na praia. 3E disse-lhes muitas coisas em parábolas: “O
semeador saiu para semear. 4Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do
caminho, e os pássaros vieram e as comeram. 5Outras sementes caíram em terreno
pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não
era profunda. 6Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram,
porque não tinham raiz. 7Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos
cresceram e sufocaram as plantas. 8Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e
produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. 9Quem tem
ouvidos, ouça!” 10Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: ”Por que falas ao
povo em parábolas?” 11Jesus respondeu: “Porque a vós foi dado o conhecimento dos
mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não é dado. 12Pois à pessoa que tem, será dado
ainda mais, e terá em abundância; mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco
que tem. 13É por isso que eu lhes falo em parábolas: porque olhando, eles não veem, e
ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. 14Desse modo se cumpre neles a
profecia de Isaías: ‘Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada
ver. 15Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade
e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem
compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure’. 16Felizes sois
vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. 17Em verdade vos digo, muitos
profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis
e não ouviram. 18Ouvi, portanto, a parábola do semeador: 19Todo aquele que ouve a
palavra do Reino e não a compreende, vem o Maligno e rouba o que foi semeado em
seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20A semente que caiu em
terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; 21mas ele
não tem raiz em si mesmo, é de momento: quando chega o sofrimento ou a perseguição,
por causa da palavra, ele desiste logo. 22A semente que caiu no meio dos espinhos é
aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza
sufocam a palavra, e ele não dá fruto. 23A semente que caiu em boa terra é aquele que

ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro
trinta”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - 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. Amém.
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS - P.: Irmãos caríssimos, oremos a Deus Pai todo-poderoso, que,
no Seu amor infinito, quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos com confiança:
Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

1. Fortalecei a Vossa Igreja, para que, por meio do anúncio do Evangelho, continue,
com fidelidade e coragem, a missão de levar o Vosso amor a todos os povos, nós Vos
pedimos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2. Acompanhai, com a Vossa graça, o nosso Administrador Diocesano, Dom José
Aparecido Gonçalves de Almeida, que hoje está comemorando o seu aniversário de
ordenação episcopal, e fazei com que ele seja sempre mais uma testemunha da
Vossa misericórdia em todo o Distrito Federal, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

3. Iluminai os nossos governantes, a fim de que sejam defensores e promotores da vida
e busquem caminhos para a superação das desigualdades sociais, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4. Abri os nossos olhos, ouvidos e corações, a fim de que a Vossa Palavra encontre
acolhida em nossas vidas e nos fortaleça no aprendizado da caridade, nós Vos
pedimos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

(Preces Espontâneas):
P.: Senhor, nosso Deus, fazei que a Palavra que enviastes à terra produza abundante
fruto em nossos corações. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA, 11º DOMINGO DO TEMPO
COMUM, P. 11)
1. Bendito, Senhor Deus, por este pão que estamos colocando em vosso altar. Que seja
pão de vida e salvação e ensine a repartir e partilhar. DIVINO PAI ETERNO, RECEBEI OS
DONS DO NOSSO VINHO E NOSSO PÃO. COM ELES NOSSAS VIDAS ACOLHEI NO AMOR
DO VOSSO ETERNO CORAÇÃO./ 2. Bendito, Senhor Deus, por este vinho, que estamos
colocando em vosso altar. Que seja vida nova no caminho do povo que não cansa de
esperar./ 3. Bendito, Senhor Deus, por nossa vida, que estamos colocando em vosso
altar. Dignai-vos, neste gesto de acolhida, a nossa humanidade recriar.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja
em oração, e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por
Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (pág. 483)
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VII: A salvação pela obediência de Cristo MR (p. 434)- P.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De
tal modo amastes o mundo, que nos enviastes, como Redentor, vosso próprio Filho, em
tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa
humilde condição. E Ele, na obediência até à morte, restaurou o que nossa
desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos,
entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando (dizendo) a uma
só voz...
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso
povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!

P.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Na noite em que ia ser entregue, 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 A 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!
P.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova
vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos
reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um
só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos Apóstolos
e Mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
P.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda
a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, o nosso Administrador
Diocesano, José Aparecido, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós,
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

P.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta
vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
P.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 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.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – HINÁRIO LITÚRGICO, TEMPO COMUM, ANO A, P. 28
R.: TERRA BOA É AQUELE QUE OUVIU E A PALAVRA DE DEUS PRATICOU: A SEMENTE
NA TERRA CAIU E DE TERRA TÃO BOA BROTOU!/ 1. Feliz quem anda com a verdade, na
lei de Deus, com integridade! Feliz quem guarda seu mandamento no coração, no
pensamento!/ 2. Ah! Quem me dera, que, em meu andar, teus mandamentos possa eu
guardar! / Se os mandamentos obedecer, não vai o mal acontecer!/ 3. Quando tuas leis
eu aprender, vou te louvar e agradecer! Eu vou guardar teu mandamento, mas, não me
deixes no esquecimento. / 4. Os que as maldades sabem evitar, a estrada certa vão
encontrar! Senhor, tu deste os teus mandados, para que sejam sempre guardados!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Alimentados pela vossa
Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que
celebramos este mistério. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO PELO PAPA E PARA A ELEIÇÃO DO NOVO ARCEBISPO DE BRASÍLIA
Pelo Santo Padre
℣. Oremos pelo nosso Santo Padre o Papa Francisco.
℟. O Senhor o conserve, lhe dê vida e faça feliz na terra, e não o deixe cair nas mãos
dos seus inimigos.
Pela eleição do novo Arcebispo
℣. Oremos para que o Senhor da messe e Pastor do rebanho nos envie um pastor
segundo o Seu Coração.
“Velarei sobre as minhas ovelhas, chamarei um pastor que as conduza e serei o seu
Deus” (Ez 34, 11.23.24). “Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu
coração e a minha vontade. Eu lhe darei uma casa que permaneça para sempre e ele
caminhará na minha presença todos os dias” (1 Sm 2,35).
℣. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos enviei.
℟. Para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça.

℣. Oremos. Ó Deus, pastor eterno, que governais o vosso rebanho com solicitude
constante, no vosso amor de Pai concedei à Igreja de Brasília um pastor que vos
agrade pela virtude e vele solícito sobre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.
℣. Nossa Senhora Aparecida.
℟. Rogai por nós.
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
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3ª f: S. Camilo de Lélis Presb, MFac. Is 7, 1-9; Sl 47(48); Mt 11,20-24
4ª f: S. Boaventura BDr., Mem. Is 10, 5-7.13-16; Sl 93 (94); Mt 11,25-27
5ª f: Nossa Senhora do Carmo, Festa. Zc 2, 14-17;Cãnt.: Lc 1, 46-47.48-49.50-51.5253.54-55; Mt 12,46-50
6ª f: Bv. Inácio de Azevedo Presb. e Comps. Mts., Mem. Is 38, 1-6.21-22.7-8 Cânt. Is 38,
10.11.12.16; Mt 12,1-8

Sab: Mq 2, 1-5; Sl 9B (10); Mt 12, 14-21
Terceira Semana do Saltério
Décima Quinta Semana do Tempo Comum

