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Anim. Irmãos e irmãs, fomos con-
vidados pelo Senhor para partici-
parmos do Banquete do seu Rei-
no. Somos felizes por este convite. 
A nossa participação nesta Ceia 
significa nosso desejo de manter 
viva a aliança com o Senhor. De 
outra parte, pela oferta do seu Fi-
lho Jesus, o Pai revela seu amor 
por nós e expressa por este sacri-
fício, o desejo também dele de que 
tomemos parte na Páscoa de seu 
Filho. Por tudo isso, demos graças 
ao Senhor e renovemos nossa 
adesão à missão de Jesus.

Ritos Iniciais

abertura1
Sl. 85(86) (Fx1 )

Senhor, de mim tem piedade 
dia e noite, a ti meu clamor! Tu 
és um Deus de bondade para 
quem por ti chama, és amor!

1. Ó Senhor, põe teu ouvido bem 
aqui, pra me escutar. Infeliz eu 
sou e pobre, vem depressa me 
ajudar! Teu amigo eu sou, tu 
sabes, só em ti vou confiar.

2. Compaixão de mim, Senhor! 
Eu te chamo, noite e dia. Vem 
me dar força e coragem e au-
mentar minha alegria. Eu te 
faço minha prece, pois minh’al-
ma em ti confia.

3. Tu és bom e compassivo e a 
quem pede, dás perdão. Dá 
ouvido a meus pedidos: meu 
lamento é oração. Na hora 
amarga eu te procuro, sei que 
não te chamo em vão.

4. Não existe nenhum deus, para 
contigo se igualar, nem no 

mundo existe nada que se pos-
sa comparar às belezas que na 
terra teu amor soube criar.

saudação2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

ato penitencial3
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconci-
lia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de apro-
ximar-nos da mesa do Senhor. 

(silêncio)
P. Confessemos os nossos peca-
dos:

T. Confesso o Deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, mi-
nha tão grande culpa. E peço à 
Virgem Maria, aos anjos e san-
tos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso 
Senhor.

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

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.

glória4
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 Se-
nhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.



oração5
P. Oremos (silêncio): Deus do 
universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações 
o vosso amor e estreitai os la-
ços 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.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Tendo aceitado o convite 
do Senhor de participar da Ceia 
que Ele nos preparou, saboree-
mos sua Palavra que também é 
nosso alimento.

primeira leitura6
(Eclo 3,19-21. 30-31)

Leitura do Livro do Eclesiásti-
co. 19Filho, realiza teus trabalhos 
com mansidão e serás amado 
mais do que um homem gene-
roso. 20Na medida em que fores 
grande, deverás praticar a humil-
dade, e assim encontrarás gra-
ça diante do Senhor. Muitos são 
altaneiros e ilustres, mas é aos 
humildes que ele revela seus mis-
térios. 21Pois grande é o poder do 
Senhor, mas ele é glorificado pe-
los humildes. 30Para o mal do or-
gulhoso não existe remédio, pois 
uma planta de pecado está enrai-
zada 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. T. Graças a 
Deus.

salmo responsorial
67 (68)7

(CD XII Fx3) Salmos e Aclamações, p236

Com carinho preparastes 
uma mesa para o pobre.

1. Os justos se alegram na presen-
ça do Senhor, * rejubilam satisfei-
tos 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 viú-
vas 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 ter-
ra, vossa herança, já cansada 
renovastes * e ali vosso reba-
nho encontrou sua morada; * 
com carinho preparastes essa 
terra para o pobre.

segunda leitura8
(Hb 12, 18-19.22-24a)

Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 18Vós não vos aproximas-
tes de uma realidade palpável: 
“fogo ardente e escuridão, trevas 
e tempestade, 19som da trombeta 
e voz poderosa”, que os ouvin-
tes 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 assembleia dos primogêni-
tos, cujos nomes estão escritos 
nos céus; de Deus, o Juiz de to-
dos; dos espíritos dos justos, que 
chegaram à perfeição; 24de Jesus, 
mediador da nova aliança. - Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

aclamação 
do evangelho9

Salmos e Aclamações
Melodia a partir da p. 268ss 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Tomai meu jugo sobre vós e 
aprendei de mim, que sou de 
manso e humilde coração.

evangelho10
(Lc 14,1.7-14)

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. 1Aconteceu que, num dia de 
sábado, Jesus foi comer na casa 
de um dos chefes dos fariseus. E 
eles o observavam. 7Jesus notou 
como os convidados escolhiam os 
primeiros lugares. Então contou-
lhes uma parábola: 8“Quando tu 
fores convidado para uma festa de 
casamento, não ocupes o primei-
ro 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 úl-
timo lugar. 10Mas, quando tu fores 
convidado, vai sentar-te no últi-
mo 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 ami-
gos, nem teus irmãos, nem teus 
parentes, nem teus vizinhos ricos. 
Pois estes poderiam também con-
vidar-te e isto já seria a tua recom-
pensa. 13Pelo contrário, quando de-
res uma festa, convida os pobres, 
os aleijados, os coxos, os cegos. 
14Então tu serás feliz! Porque eles 
não te podem retribuir. Tu recebe-
rás a recompensa na ressurreição 
dos justos.” - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

homilia11
profissão de fé12

 
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 Pôn-
cio 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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.

oração dos fiéis13
P. Irmãos e irmãs, oremos uns pelos 
outros a Cristo Senhor, e lhe peça-
mos humildemente:

T. Senhor, atendei nossos pedidos!
1. Senhor,  tendo edificado a vossa 

Igreja, sobre o fundamento da fé 
apostólica, concedei-nos perma-
necer fiéis a Ela através de seus 
Pastores, nós vos pedimos.



2. Senhor, que na vossa sabedoria 
nos mandastes realizar nossos 
trabalhos com mansidão, fazei-nos 
trabalhar com amor e bondade, 
para vossa glória e santificação 
nossa e dos que convivem conos-
co, nós vos pedimos.

3. Senhor, sois sempre Vós quem dais 
abrigo, libertais os prisioneiros e sa-
ciais com fartura os que têm fome, 
tornai-nos sensíveis para com os 
que sofrem e estão ao nosso redor: 
os sem-teto, sem-comida, sem-fa-
mília, para que a nossa caridade os 
tornem agradecidos à vossa miseri-
córdia, nós vos pedimos.

4. Senhor, que sempre ofereceis vos-
sos dons, sobretudo àqueles que 
não podem retribuir, convertei o 
nosso coração para um amor ver-
dadeiro e generoso em favor da-
queles que escolhestes para con-
tinuar vossa presença entre nós, e 
assim vos encontrarmos nos mais 
pobres e necessitados, nós vos 
pedimos.

 (Outras preces da comunidade)

P. Senhor Jesus, escutai as preces 
de vossa família e concedei-nos sem-
pre uma caridade operosa para com 
todos. Vós que sois Deus, com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
apresentação 
das oferendas14

(HIN III p.419)

Bendito sejas, Senhor Deus / 
pelo vinho e pelo pão/ vão tor-
nar-se no caminho / alimento e 
salvação!

1. Ó Senhor, neste altar colocamos,/ 
Com ofertas de pão e de vinho,/ 
Alegria, esperança e angústia, / 
Que são parte do nosso caminho.

2. Mesmo quando forçado a partir /E 
deixar sua terra natal, / Este povo 
caminha contigo, / Com vigor com-
batendo o mal.

3. Se os estranhos nos vêm pergun-
tar: / “Povo errante, pra onde tu 
vais?” / Nós dizemos: “Com Deus 
caminhamos / Para o amor, a ver-
dade e a paz!”

4. És um Deus peregrino na história, 
/ Deus fiel, que caminha à frente / 
Do teu povo que luta à procura / Do 
seu chão com coragem valente!

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...

oração sobre 
as oferendas15

P. Ó Deus, o sacrifício que vamos 
oferecer nos traga sempre a graça 
da salvação, e vosso poder leve à 
plenitude o que realizamos nesta 
liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D16
 

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 necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos 
destes vosso Filho Jesus Cristo, nos-
so Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos 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 todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com 
todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos e bendizemos, e proclama-
mos o hino de vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
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 dis-
cípulos, ele nos revela as Escrituras e 
parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e  o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, vos 
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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO 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 res-
surreição 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 de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos con-
tados, 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 Fran-
cisco, o nosso Bispo Odilo, com todos 
os Bispos, presbíteros e diáconos e 
todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!
2C. Dai-nos olhos para ver as neces-
sidades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras 
e ações para confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo 
de Cristo, e seguindo o seu manda-
mento, nos empenhemos lealmente 
no serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da li-
berdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à es-
perança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressurrei-
ção, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventura-
da Virgem Maria, com São José, seu 



2ª-: Jr 1,17-19 ; Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 (R/. 15a) ; Mc 6,17-29 
3ª-: 1Cor 2,10b-16 ; Sl 144(145),8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14(R/. 17a) ; Lc 4,31-37
4ª-: 1Cor 3,1-9 ; Sl 32(33),12-13. 14-15. 20-21 (R/. 12b) ; Lc 4,38-44
5ª-: 1Cor 3,18-23 ; Sl 23(24),1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. 1) ; Lc 5,1-11
6ª-: 1Cor 4,1-5 ; Sl 36(37),3-4.5-6.27-28.39-40 (R/. 39a) ; Lc 5,33-39
Sáb.-: 1Cor 4,6b-15 ; Sl 144(145),17-18. 19-20. 21 (R/. 18a) ; Lc 6,1-5

No Evangelho deste domin-
go (Lc 14, 1.7-14), encontramos 
Jesus fazendo refeição na casa 
de um chefe dos fariseus. Per-
cebendo que os convidados es-
colhiam os primeiros lugares à 
mesa, Ele contou uma parábola, 
ambientada em um banquete 
nupcial. “Quando tu fores con-
vidado para uma festa de casa-
mento, não ocupes o primeiro 
lugar. Pode ser que tenha sido 
convidado alguém mais impor-
tante do que tu, e o dono da 
casa, que convidou os dois, ve-
nha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. 
Então tu ficarás envergonhado 
e irás ocupar o último lugar” 
(Lc 14,8-10).

O Senhor não pretende dar 
uma lição sobre etiqueta nem so-
bre a hierarquia entre as diferentes 
autoridades. Ele insiste, no entan-
to, em um ponto decisivo, que é 
o da humildade: “Quem se eleva, 
será humilhado e quem se humi-
lha, será elevado” (Lc 14, 11). Esta 
parábola, em um significado mais 
profundo, faz pensar também na 
posição do homem em relação 
a Deus. O “último lugar” pode re-
presentar, de fato, a condição da 
humanidade degradada pelo pe-
cado, condição pela qual só a En-
carnação do Filho Unigênito pode 

elevá-la. Por isso, o próprio Cristo 
“ocupou o último lugar no mundo 
– a cruz – e, precisamente com 
esta humildade radical, nos redi-
miu e ajuda sem cessar” (Encícli-
ca Deus caritas est, 35).

No final da parábola, Jesus 
sugere ao chefe dos fariseus 
que convide à sua mesa não 
seus amigos, parentes ou vi-
zinhos ricos, mas as pessoas 
mais pobres e marginalizadas, 
que não têm como devolver o 
favor (cf. Lc 14,13-14), para que 
o dom seja gratuito. A verdadei-
ra recompensa, de fato, no final, 
será dada por Deus, “quem go-
verna o mundo (…). Prestamos-
lhe apenas o nosso serviço por 
quanto podemos e até onde Ele 
nos dá a força” (Deus caritas 
est, 35). Mais uma vez, portan-
to, vemos Cristo como mode-
lo de humildade e gratuidade: 
d’Ele aprendemos a paciência 
nas tentações, a mansidão nas 
ofensas, a obediência a Deus 
na dor, à espera de que Aque-
le que nos convidou dos diga: 
“Amigo, vem mais para cima” 
(cf. Lc 14,10); o verdadeiro bem, 
de fato, é estar perto d’Ele.

Bento XVI, Angelus 
de 29 de agosto de 2010.

Esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
São Paulo, Patrono da nossa Arqui-
diocese e todos os Santos, vos lou-
varemos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.
T. Amém.

rito da comunhão17
canto da comunhão18

(Sl 30(31)) (CD XII Fx 4)

Quem quiser o melhor lugar, po-
nha-se no derradeiro. Quem for 
o último aqui neste mundo, no 
céu será o primeiro.

1. Ponho em Deus minha esperança, 
que eu não fique envergonhado... 
Já que és justo, me defende: sei 
que vou ser libertado. Vem ouvir a 
minha voz, eu estou angustiado.

2. Vem, me mostra a tua face a brilhar 
de compaixão. Tua bondade é sem 
tamanho, tens um grande coração. 
Os que em ti procuram abrigo, os 
que buscam, encontrarão. 

3. Confiando em tua face, vão vencer 
os intrigantes. Recebidos em tua 
tenda, proteção terão constante. 
Sê bendito, meu Senhor, sê bendi-
to em todo instante!

oração após a 
comunhão19

P. Restaurados à vossa mesa pelo 
pão da vida, nós vos pedimos, ó 
Deus, que este alimento da caridade 
fortifique os nossos corações e nos 
leve a vos servir em nossos irmãos 
e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

bênção final20
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.

A IMPORTÂNCIA DA HUMILDADE

P. A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde vossos co-
rações e vossas mentes no co-
nhecimento e no amor de Deus, e 
de seu filho, nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

canto final21
(Hl 3, p. 441 CO 795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao 
teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir e anun-
ciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando 
teu Amor, pois disponível estou, 
para servir-te Senhor! (bis)
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