
T. O vosso Espírito nos una num só 
corpo! 
P. Fazei que todos os membros da Igreja, 
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais 
dos tempos e empenhem-se, de verda-
de, no serviço do Evangelho. Tornai-nos 
abertos e disponíveis para todos, para 
que possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperanças, e 
andar juntos no caminho do vosso reino. 
T. Caminhamos no amor e na alegria! 
P. 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 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 eter-
na! 
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos 
à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, com 
São José, seu esposo, com os Apóstolos 
e Mártires, (com S. N.: santo do dia ou 
patrono) e todos os Santos, vos louvare-
mos e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho. 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. 

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Vem, e eu mostrarei que o meu cami-
nho te leva ao Pai. / Guiarei os passos 
teus e junto a Ti hei de seguir. / — Sim! 
Eu irei e saberei como chegar ao fim. / De 
onde vim, aonde vou; por onde irás, irei 
também.

2. Vem, e eu te direi o que ainda estás a 
procurar: / a verdade é como o sol e invadirá 
teu coração. / — Sim! Eu irei e aprenderei 
minha razão de ser. / Eu creio em Ti que 
crês em mim e, à tua Luz, verei a Luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida par-
ticipar. / Viverás em mim aqui; viver em 
mim é o bem maior. / — Sim! Eu irei e 
viverei a vida inteira assim. / Eternidade 
é na verdade o amor vivendo sempre em 
nós.
4. Vem, que a terra espera quem possa 
e queira realizar / com amor a constru-
ção de um mundo novo muito melhor. 
/ — Sim! Eu irei e levarei teu nome aos 
meus irmãos. / Iremos nós e o teu amor 
vai construir enfim a paz. 

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão   

 (Sl 103,13-15)

Com vossos frutos saciais a terra inteira: 
fazeis a terra produzir o nosso pão e o 
vinho que alegra o coração.

20. Canto de Ação de Graças
1. Se ouvires a voz do vento, chamando 
sem cessar, / se ouvires a voz do tempo, 
mandando esperar:
REfRãO: A decisão é tua! A decisão 
é tua! / São muitos os convidados, são 
muitos os convidados. / Quase ninguém 
tem tempo, quase ninguém tem tempo.
2. Se ouvires a voz de Deus, chamando 
sem cessar, / se ouvires a voz do mundo, 
querendo te enganar:
3. O trigo já se perdeu. Cresceu, ninguém 
colheu. / E o mundo passando fome, pas-
sando fome de Deus.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, fazei agir plena-
mente 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. Vivência
L. A Eucaristia de hoje reforçou em 
nós a consciência missionária. Volte-
mos aos nossos lares com a certeza de 
que, através do testemunho pessoal e do 
engajamento nas ações da comunida-
de, podemos e devemos anunciar Jesus 
Cristo, o Messias.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre a sua face e se compa-
deça de vós.
T. Amém.
P.  Volte para vós o seu olhar e vos dê a 
sua paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.  Graças a Deus.

EDITOR A NOSSA SENHOR A DA PAZ: Rua Joana Angél ica, 71 – Ipanema 
CEP: 22420 -030 – R io de Janeiro, RJ – Brasi l – Tel . :  (21) 2521-7299 - Fa x : (21) 2513-2955 – l ivrar ia@nspaz.org.br

COM APROVAÇãO ECLESIÁSTICA
Publicação da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Rua Benjamin Constant, 23 – CEP 20241-150 – Rio de Janeiro, RJ – Telefax: 2292-3132.
Cantos selecionados pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra.

PORTAL DA ARQUIDIOCESE 
DO RIO DE JANEIRO

www.arquidiocese.org.br

LEITURAS DA SEMANA
25/2 a-fei ra,  S .  Lu ís Rei da fra nça, S .  José de Ca la za n s Presb. :  2Ts 1,  1-5 .11b-12 ;  Sl  95 (96);  Mt 23 ,  13 -22 ;  26/3 a-fei ra : 
2Ts 2 ,  1-3 a .14 -17;  S l  95 (9 6) ;  Mt 23 ,  23 -2 6 ;  27/4 a-fe i r a ,  St a .  Môn ic a ,  memór ia :  2Ts 3 ,  6 -10 .16 -18 ;  S l  127 (12 8) ;  Mt 
23 ,  27-32 ;  2 8/5 a-fe i r a ,  St o.  A gost i n ho BD r,  memór ia :  1C or 1,  1-9 ;  S l  14 4 (14 5) ;  Mt 24 ,  4 2 -51;  29/6 a-fe i r a ,  M a r t í r io 
de S .  João Bat ist a*,  memória :  Jr  1,  17-19;  Sl  70 (71);  Mc 6 ,  17-29;  3 0/Sábado: 1Cor 1,  26 -31;  Sl  32 (33);  Mt 25,  14 -30.

ROMARIA ARQUIDIOCESANA A 
APARECIDA

Último sábado de agosto, dia 30, encontro de todos 
os católicos cariocas no Santuário de Aparecida. 
Você e sua comunidade não podem faltar.

06:50 – Encontro na Tribuna do Papa para a 
recitação do Rosário

09:00 – Missa na Basílica

10:30 – Procissão até o Cruzeiro, com recitação 
do Rosário e Via-Sacra. Ao final, bênção aos 
romeiros pelo Cardeal D. Orani João Tempesta.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REfRãO: 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 caminho nunca visto 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 amor / 
e, por isso, respondi: “Aqui estou!”  

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.
P. Jesus Cristo é o Messias. Não há outro 
caminho para chegarmos à salvação.
T. Pelo Batismo, somos chamados a 
anunciar Jesus Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 85,1-3)

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escu-
tai-me; salvai, meu Deus, o servo que 
confia em vós. Tende compaixão de 
mim, clamo por vós o dia inteiro.

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nos-
sas culpas para celebrarmos dignamente 
os santos mistérios.   
    (Momento de silêncio)

P. 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.
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.

4. Hino de Louvor
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 glorifica-
mos, / 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.
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21o Domingo do  
Tempo Comum

O anúncio da pessoa e da mensagem de Jesus sempre foi importante, porque, à 
semelhança daquele tempo, muitas são as interpretações sobre Ele e muitas são 
as propostas de felicidade e salvação. A atitude de Pedro, afirmando que Jesus é o 
Messias, deve ser transmitida pelos catequistas e acolhida pelos corações abertos à 
ação do Espírito.
Juntos, rezamos hoje por: ...

Entrada: Pe. Pedro Brito Guimarães e Fr. Fabreti; Ofertas: Fr. Luiz Turra;  
Comunhão: Pe. Josmar Braga e Waldeci Farias; Ação de Graças: Pe. Zezinho, SCJ.



Nossa Senhora Aparecida
Participe da peregrinação anual da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro ao Santuário de Aparecida. 

30 de agosto
Informe-se na sua paróquia.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, que unis os cora-
ções 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
L. Pelo serviço apaixonado a Deus e aos 
irmãos, manifestamos com nossa vida 
que Jesus Cristo é o Messias.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Is 22,19-23)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
Assim diz o Senhor a Sobna, o adminis-
trador do palácio: 19“Eu vou te destituir 
do posto que ocupas e demitir-te do 
teu cargo. 20Acontecerá que nesse dia 
chamarei meu servo Eliacim, filho de 
Helcias, 21e o vestirei com a tua túnica 
e colocarei nele a tua faixa, porei em 
suas mãos a tua autoridade; ele será um 
pai para os habitantes de Jerusalém e 
para a casa de Judá. 22Eu o farei levar 
aos ombros a chave da casa de Davi; 
ele abrirá, e ninguém poderá fechar; ele 
fechará, e ninguém poderá abrir. 23Hei 
de fixá-lo como estaca em lugar seguro 
e aí ele terá o trono de glória na casa de 
seu pai.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 137(138)]

REfRãO: Ó Senhor, vossa bondade 
é para sempre! Completai em mim a 
obra começada! 
1. Ó Senhor, de coração eu vos dou gra-
ças, * porque ouvistes as palavras dos 
meus lábios! Perante os vossos anjos vou 
cantar-vos * e ante o vosso templo vou 
prostrar-me. 
2. Eu agradeço vosso amor, vossa ver-
dade, * porque fizestes muito mais que 

prometestes; naquele dia em que gritei, 
vós me escutastes * e aumentastes o vigor 
da minha alma. 
3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os 
pobres, * e de longe reconhece os orgu-
lhosos. * Ó Senhor, vossa bondade é para 
sempre!  Eu vos peço: não deixeis ina-
cabada * esta obra que fizeram vossas 
mãos!

8. Segunda Leitura (Rm 11,33-36)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: 33Ó profundidade da riqueza, da 
sabedoria e da ciência de Deus! Como são 
inescrutáveis os seus juízos e impenetrá-
veis os seus caminhos! 34De fato, quem 
conheceu o pensamento do Senhor? Ou 
quem foi seu conselheiro? 35Ou quem se 
antecipou em dar-lhe alguma coisa, de 
maneira a ter direito a uma retribuição? 
36Na verdade, tudo é dele, por ele e para 
ele. A ele a glória para sempre. Amém! 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé)  (Cf. Mt 16,18)

REfRãO: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
L. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifi-
carei minha Igreja; e os poderes do reino 
das trevas jamais poderão contra ela!

10. Evangelho (Mt 16,13-20)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus. 
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 13Jesus foi à 
região de Cesareia de Filipe e aí pergun-
tou a seus discípulos: “Quem dizem os 
homens ser o Filho do Homem?” 14Eles 
responderam: “Alguns dizem que é João 
Batista; outros, que é Elias; outros ain-
da, que é Jeremias ou algum dos profe-
tas.” 15Então Jesus lhes perguntou: “E 
vós, quem dizeis que eu sou?” 16Simão 
Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o 
Filho do Deus vivo.” 17Respondendo, Jesus 

lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de 
Jonas, porque não foi um ser humano 
que te revelou isso, mas o meu Pai que 
está no céu. 18Por isso, eu te digo que tu 
és Pedro, e sobre esta pedra construirei a 
minha Igreja, e o poder do inferno nunca 
poderá vencê-la. 19Eu te darei as chaves 
do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares 
na terra será ligado nos céus; tudo o que 
tu desligares na terra será desligado nos 
céus.” 20Jesus, então, ordenou aos discí-
pulos que não dissessem a ninguém que 
ele era o Messias. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. 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; / ressus-
citou 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. Preces da Comunidade
P. Ao Pai da Sabedoria que se preocupa 
com a vida de seus filhos, dirijamos nos-
sas preces.
1. Pela Igreja, Mãe e Mestra, que rece-
beu do Senhor a missão de anunciá-Lo a 
todos os povos, para que cumpra sempre 
mais fielmente a sua missão, rezemos ao 
Senhor.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Por nossas comunidades, para que o 
anúncio de Cristo seja fiel à confissão de 
Pedro, fugindo de um anúncio que insere 
Jesus em critérios de comércio, rezemos 
ao Senhor.



3. Pelas famílias, rico e fecundo celeiro 
da fé, para que, através do empenho dos 
pais, as crianças e os jovens encontrem 
o verdadeiro Cristo, rezemos ao Senhor.

4. Por todos nós aqui presentes, a fim de 
que a celebração da Eucaristia não seja 
um rito estéril, mas um encontro pessoal 
com Jesus e os irmãos para reavivar a 
nossa fé, rezemos ao Senhor.  

    (Outros pedidos.)

P. Ó Pai, que revelastes a Pedro o segredo 
de vosso Filho Jesus, fortalecei a nossa 
fé para que possamos confessá-lo, por 
palavras e atitudes, Filho de Deus e nosso 
Salvador. Ele, que vive e reina na unidade 
do Espírito Santo. 

T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Os grãos que formam espiga se unem 
pra serem pão. / Os homens que são Igreja 
se unem pela oblação.

REfRãO: Diante do altar, Senhor, 
entendo minha vocação: / devo sacri-
ficar 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 humilde-
mente: aceitai-nos, ó Senhor!

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cris-
to, possa oferecer um sacrifício que 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.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. 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.

17. Oração Eucarística VI-C
Jesus, caminho para o Pai
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 graças, 
sempre e em todo o lugar, Pai santo, 
Senhor do céu e da terra, por Cristo, 
Senhor nosso. Pela vossa Palavra crias-
tes o universo e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, vós nos 
destes o vosso Filho como mediador. Ele 
nos dirigiu a vossa palavra, convidando-
-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho 
que conduz para vós, a verdade que nos 
liberta e a vida que nos enche de alegria. 
Por vosso Filho, reunis em uma só família 
os homens e as mulheres, criados para 
a glória de vosso nome, redimidos pelo 
sangue de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. / Hosana nas altu-
ras! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos 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 discípulos, ele nos revela as Escrituras 
e parte o pão para nós. 
T. O vosso filho permaneça entre nós! 

P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e 
= o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo! 
P. Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, 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, 
tomando 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. 
Eis o mistério da fé! 
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda! 
P. 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. 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 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! 
P. Pela participação neste mistério, ó 
Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo 
Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. 
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e o nosso Bispo 
N., com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo. 


