Folheto para onde a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora for celebrada no dia 15:

Igreja em Oração
Semanário litúrgico-catequético
21 de agosto de 2022 – Ano “C” – São Lucas – Cor litúrgica: verde

21º Domingo do Tempo Comum
Mês Vocacional

RITOS INICIAIS
Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Eu te conhecia de ouvir falar, hoje os
meus olhos te podem contemplar.
1. CANTO DE ABERTURA
R. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui,
Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver
do teu amor, pra fazer tua vontade, pra
viver do teu amor: eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz,
por caminhos 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 esperança sou chamado a ser sinal;
seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e
por isso respondi: aqui estou!
(L.: Dom Pedro Brito Guimarães | M.: Fr. Fabreti)

2. SAUDAÇÃO
CP. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
CP. O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a
constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.
3. INTRODUÇÃO AO MISTÉRIO CELEBRADO
L. (ou CP.): Celebrando o Mistério da
Ressurreição do Senhor, consagramos ao
Deus da vida a semana que inicia: nossos
projetos, sonhos e as pessoas com quem
nos encontraremos. Neste domingo,
vivenciando o Mês Vocacional, rezamos

e damos graças ao Pai pelas vocações à
vida consagrada: religiosas e religiosos,
consagradas e consagrados seculares.
Vivamos esta Celebração com fé e alegria.
4. ATO PENITENCIAL
CP. Irmãos e irmãs, reconheçamos
as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios. (silêncio)
CP. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras, atos
e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos e a vós, irmãos e
irmãs, que rogueis por mim a Deus,
nosso Senhor.
CP. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
T. Amém.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
CP. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
5. HINO DE LOUVOR (preferencialmente cantado)
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.
6. ORAÇÃO DO DIA
CP. Oremos. (silêncio) Ó Deus, que unis os
corações dos vossos fiéis num só desejo, dai
ao vosso povo amar o que ordenais e esperar
o que prometeis, para que, na instabilidade
deste mundo, fixemos os nossos corações
onde se encontram as verdadeiras alegrias.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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L. Ouçamos com toda atenção a Palavra

de Deus.
7. PRIMEIRA LEITURA – Is 66,18-21
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 18Eu que conheço
suas obras e seus pensamentos, virei para

1

reunir todos os povos e línguas; eles virão
e verão minha glória. 19Porei no meio
deles um sinal, e enviarei, dentre os que
foram salvos, mensageiros para os povos
de Társis, Fut, Lud, Mosoc, Ros, Tubal
e Javã, para as terras distantes, e, para
aquelas que ainda não ouviram falar em
mim e não viram minha glória. Esses
enviados anunciarão às nações minha
glória, 20e reconduzirão, de toda parte,
até meu santo monte em Jerusalém,
como oferenda ao Senhor, irmãos vossos,
a cavalo, em carros e liteiras, montados
em mulas e dromedários, – diz o Senhor
– e como os filhos de Israel, levarão sua
oferenda em vasos purificados para a
casa do Senhor. 21Escolherei dentre eles
alguns para serem sacerdotes e levitas,
diz o Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
8. SALMO RESPONSORIAL – Sl 116(117)
R. Proclamai o Evangelho a toda criatura!
1. 1Cantai louvores ao Senhor, todas as
gentes, */ povos todos, festejai-o! R.
2. 2Pois comprovado é seu amor para
conosco, */ para sempre ele é fiel! R.
9. SEGUNDA LEITURA – Hb 12,5-7.11-13
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 5Já esquecestes as palavras de
encorajamento que vos foram dirigidas
como a filhos: “Meu filho, não desprezes
a educação do Senhor, não desanimes
quando ele te repreende; 6pois o Senhor
corrige a quem ele ama e castiga a quem
aceita como filho”. 7É para a vossa
educação que sofreis, e é como filhos
que Deus vos trata. Pois qual é o filho a
quem o pai não corrige? 11No momento
mesmo, nenhuma correção parece
alegrar, mas causa dor. Depois, porém,
produz um fruto de paz e de justiça
para aqueles que nela foram exercitados.
12Portanto, “firmai as mãos cansadas e
os joelhos enfraquecidos; 13acertai os
passos dos vossos pés”, para que não se
extravie o que é manco, mas antes seja
curado. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – Jo 14,6
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Eu sou o Caminho, a Verdade e a
Vida; ninguém chega ao Pai senão por
mim. R.
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11. EVANGELHO – Lc 13,22-30

14. PRECES DA COMUNIDADE

CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
CP.  Proclamação do Evangelho

CP.

de

Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, 22Jesus atravessava
cidades e povoados, ensinando e
prosseguindo o caminho para Jerusalém.
lhe perguntou: “Senhor,
23Alguém
é verdade que são poucos os que se
salvam?” Jesus respondeu: 24“Fazei todo
esforço possível para entrar pela porta
estreita. Porque eu vos digo que muitos
tentarão entrar e não conseguirão.
25Uma vez que o dono da casa se levantar
e fechar a porta, vós, do lado de fora,
começareis a bater, dizendo: ‘Senhor,
abre-nos a porta!’ Ele responderá: ‘Não
sei de onde sois’. 26Então começareis a
dizer: ‘Nós comemos e bebemos diante
de ti, e tu ensinaste em nossas praças!’
27Ele, porém, responderá: ‘Não sei de
onde sois. Afastai-vos de mim todos vós
que praticais a injustiça!’ 28Ali haverá
choro e ranger de dentes, quando virdes
Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos
os profetas no Reino de Deus, e vós,
porém, sendo lançados fora. 29Virão
homens do oriente e do ocidente, do
norte e do sul, e tomarão lugar à mesa
no Reino de Deus. 30E assim há últimos
que serão primeiros, e primeiros que
serão últimos”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
12. HOMILIA
13. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Apostólico)

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.

Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai de
bondade as nossas preces e invoquemos
a sua graça sobre nós:

(Resposta cantada ou rezada)

R. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja!

1. Pela Igreja, para que expanda sua obra

missionária e conduza todos os povos e
culturas a Cristo, nós vos pedimos.
2. Pelos órgãos internacionais, para que
busquem sempre a justiça e a equidade,
colocando-se a serviço das nações mais
fracas e pobres, nós vos pedimos.
3. Pelos religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, para que vivam
sua vocação batismal, amadurecendo o
carisma e a espiritualidade que lhes são
próprios, nós vos pedimos.
4. Por esta assembleia, para que
vivamos o Evangelho sempre com mais
autenticidade, nós vos pedimos.
(Outras intenções preparadas pela equipe)

Ouvi, Senhor, as nossas preces, que
vos apresentamos com toda confiança.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
CP.

LITURGIA EUCARÍSTICA
STICA
CA
15. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Os grãos que formam a espiga se
unem pra serem pão; os homens que são
Igreja se unem pela oblação.
R. Diante do Altar, Senhor, entendo
minha vocação. Devo sacrificar a vida
por meu irmão.
2. O grão caído na terra só vive se
vai morrer. É dando que se recebe,
morrendo se vai viver.
3. O vinho e o pão ofertamos, são nossa
resposta de amor. Pedimos humildemente,
aceita-nos, ó Senhor!
(L. e M.: Fr. Luiz Turra)

16. CONVITE À ORAÇÃO
CP. Orai, irmãos e irmãs, para que o
nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz,
oferecido uma só vez, conquistastes
para vós um povo, concedei à vossa
Igreja a paz e a unidade. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR, p. 478)
(Pf. dos Domingos do Tempo Comum, VIII – MR, p. 435)

CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre
e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. Quisestes reunir de novo,
pelo sangue do vosso Filho e pela graça
do Espírito Santo, os filhos dispersos
pelo pecado. Vossa Igreja, unificada pela
unidade da Trindade, é para o mundo o
Corpo de Cristo e o Templo do Espírito
Santo para a glória da vossa sabedoria.
Unidos à multidão dos anjos e dos
santos, proclamamos vossa bondade,
cantando (dizendo) a uma só voz:
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. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai, pois,
estas oferendas, derramando sobre elas
o vosso Espírito, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e  o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
CP. Estando para ser entregue e
abraçando livremente a paixão, 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 REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
CP. Eis o mistério da fé.
T. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
CC. Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho, nós
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e
o cálice da salvação; e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. E nós vos suplicamos que,
participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja
que se faz presente pelo mundo inteiro:
que ela cresça na caridade, com o Papa
Francisco, com o nosso bispo N., e todos
os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos
irmãos e irmãs que morreram na
esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os
junto a vós, na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos
os que neste mundo vos serviram, a fim
de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
CP. 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.
19. RITO DA COMUNHÃO
CP. Rezemos, com amor e confiança, a
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...
CP. Livrai-nos...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre.
CP. Senhor Jesus Cristo...

T. Amém!
CP. A paz

do Senhor esteja sempre
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
CP. Irmãos e irmãs, saudai-vos em
Cristo Jesus.
T. (cantado) Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, dai-nos a paz.
CP. Eu sou a luz do mundo; quem me
segue não andará nas trevas, mas terá a
luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
20. CANTO DE COMUNHÃO
R. A Justiça do Reino é assim: lá os
últimos são os primeiros, e os que são
os primeiros no mundo, nesse Reino,
serão derradeiros!
1. O Senhor é minha luz, Ele é minha
salvação. O que é que eu vou temer?
Deus é minha proteção. Ele guarda
minha vida, eu não vou ter medo, não.
Ele guarda minha vida, eu não vou ter
medo, não.
2. Quando os maus vêm avançando,
procurando me acuar, desejando ver
meu fim, querendo me matar, inimigos
opressores é que vão se liquidar. Inimigos
opressores é que vão se liquidar.
3. Se um exército se armar contra mim,
não temerei. Meu coração está firme e
firme ficarei. Se estourar uma batalha,
mesmo assim, confiarei! Se estourar
uma batalha, mesmo assim, confiarei!
(M.: Pe. Jocy Rodrigues e Fr. Luiz Turra)
(Momento de silêncio)

21. DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Oremos. (silêncio) Ó Deus, fazei agir
plenamente em nós o sacramento do vosso amor, e transformai-nos de tal modo
pela vossa graça, que em tudo possamos
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS (caso necessário)
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23. BÊNÇÃO FINAL
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,

IGREJA NO BRASIL
Papa Francisco

Pai e Filho  e

Espírito Santo.
T. Amém.
CP. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

24. CANTO FINAL (a ser escolhido pela equipe)
SUGESTÕES PARA A EQUIPE DE CELEBRAÇÃO

Para dar aos meses e dias temáticos o seu justo lugar, é
importante que a Equipe de Pastoral Litúrgica prepare bem
a Celebração, não reproduzindo apenas folhetos e subsídios
oferecidos. Na Missa, os “temas” podem ser lembrados no
início (recordação da vida), na homilia e nas preces dos fiéis.

1.

(Guia Litúrgico-Pastoral – Edições CNBB)

Para ter acesso às cifras e aos áudios dos
cantos da Missa: aponte a câmera do seu
celular para o QR code ao lado, ou acesse:
edicoescnbb.blog.
2.

MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS

O tema da salvação é um dos mais caros ao evangelista
Lucas e é o assunto principal no Evangelho de hoje. No
caminho de Jerusalém, alguém pergunta pela quantidade
daqueles que conseguirão ser salvos. Jesus não responde pela
quantidade, mas por como se salvar: “Fazei todo esforço
possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo
que muitos tentarão entrar e não conseguirão”. Primeiro, a
porta estreita significa certamente a dificuldade em ser justo
e viver a justiça. Segundo: percebe-se isso a partir da parábola
narrada em seguida. Por duas vezes, ouvimos Jesus dizer em
parábola: “Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos
vós que praticais a injustiça”. Logo, entendemos que a prática
da justiça é a condição para se salvar. Justiça, no Evangelho,
é a vivência da vontade de Deus, expressa nos ensinamentos
de Jesus. Neste trecho do Evangelho, a palavra porta aparece
por três vezes. Jesus é a porta. Por Ele, todos os justos podem
passar. A porta é estreita e para muitos estará fechada, pois se
endureceram na injustiça e na maldade.
Leituras da Semana (21ª Semana do Tempo Comum)
Seg.: Nossa Senhora Rainha, Memória: Is 9,1-6; Sl 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R. 2);
Lc 1,26-38
Ter.: Santa Rosa de Lima, Virgem, Padroeira da América Latina, Festa: 2Cor 10,17-11,2;
Sl 148,1-2.11-13a.13c-14 (R. cf. 12a.13a); Mt 13,44-46
Qua.: São Bartolomeu, Apóstolo, Festa: Ap 21,9b-14; Sl 144(145),10-11.12-13ab.17-18
(R. cf. 12a); Jo 1,45-51
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Irmãos e irmãs, o Senhor não cessa de dar sinais, convidando-nos a cultivar uma visão renovada da vida consagrada. Não
podemos fingir que não vemos esses sinais e continuar como
se não importassem, repetindo as coisas de sempre, arrastando-nos por inércia nas formas do passado, paralisados pelo
medo de mudar. Já o disse muitas vezes: hoje há a tentação
de caminhar para trás, por segurança, por medo, para manter
a fé, para manter o carisma fundador... É uma tentação. A
tentação de voltar para trás e manter as “tradições” com rigidez.
Coloquemos isto na cabeça: a rigidez é uma perversão e, sob
cada rigidez, há graves problemas. Nem Simeão nem Ana
eram rígidos, não! Eram livres e tinham a alegria de festejar:
ele, louvando o Senhor e profetizando com coragem acerca da
Mãe; e ela, como uma boa velhinha, a mover-se de um lado
para o outro dizendo: “Vede estes aqui, vede isto!”. Fizeram o
anúncio com alegria, com os olhos cheios de esperança. Sem
inércias do passado, nem rigidez. Abramos os olhos: por meio
das crises (...), por meio dos números escassos (...), por meio
das forças que esmorecem, o Espírito convida-nos a renovar a
nossa vida e as nossas comunidades. Mas como fazer isso? Será
Ele a nos indicar o caminho. Abramos o coração, com coragem,
sem medo. Abramos o coração. Olhemos para Simeão e Ana!
Embora de idade avançada, não passam os dias chorando
por um passado que não volta mais, mas abrem os braços
para o futuro que vem ao seu encontro. Irmãos e irmãs, não
desperdicemos o hoje olhando para o ontem ou sonhando com
um amanhã que jamais virá, mas nos coloquemos diante do
Senhor, em adoração, e peçamos olhos que saibam ver o bem e
vislumbrar os caminhos de Deus. O Senhor vai nos conceder
isso, se pedirmos com alegria, com fortaleza, sem medo.
(Fonte: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2022/documents/20220202_
omelia-vitaconsacrata.html)

Qui.: 1Cor 1,1-9; Sl 144(145),2-3.4-5.6-7 (R. cf. 1b); Mt 24,42-51
Sex.: 1Cor 1,17-25; Sl 32(33),1-2.4-5.10ab e 11 (R. 5b); Mt 25,1-1313a.13c-14
(R/. Aleluia, ou cf. 12a.13a); Mt 13,44-46
Sáb.: Santa Mônica, Memória: 1Cor 1,26-31; Sl 32(33),12-13.18-19.20-21 (R. cf. 12b);
Mt 25,14-30
Dom.: 22º Domingo do Tempo Comum: Eclo 3,19-21.30-31(gr: 17-18.20.28-29);
Sl 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R. cf. 11b); Hb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
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