
da vossa face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida. 
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 
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 louvaremos 
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 
refrão: Tua Igreja é um Corpo, / cada 
membro é diferente. / E há no Corpo, 
certamente, / coração, ó meu Senhor. /  
Dele nasce a caridade, / dom maior, mais  
importante. / Nele, enfim, achei radiante,  
/ minha vocação: o amor. 
1. Que loucura não fizeste, / vindo ao mun- 
do nos salvar! / E depois que Tu morreste, 
/ ficas vivo neste altar!
2. Os teus santos compreenderam / teu 
amor sem dimensão. / E loucuras come-
teram, / em sua própria vocação.
3. Sou pequeno, igual criança, / cheio de 
limitações; / mas é grande a esperança: / 
sinto muitas vocações.
4. Quero ser um missionário / até quando  
o sol der luz. / Dá-me por itinerário / toda  
a terra, ó Jesus! 

Momento de silêncio para oração pessoal. 

Antífona da Comunhão (Sl 72,28) 

Para mim só há um bem: é estar com 
Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. 

20. Depois da Comunhão (De pé) 

P. OREMOS: Tendo recebido em comu-
nhão o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em sua memória 
fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo, 
nosso Senhor.  
T. Amém. 

Ritos Finais

21. Vivência 
L. Tamanha é a amorosa riqueza de Deus 
que a nenhum de seus filhos Ele deixa de 
cumular com seus dons. O segredo consiste 
em descobrir os dons recebidos e os colo-
car a serviço. Possa esta Eucaristia que 
acabamos de celebrar nos fortalecer no 
discernimento e na missão. Não guardemos 
os dons de Deus só para nós.   

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo enten-
dimento, guarde vossos corações e vossas 
mentes no conhecimento e no amor de 
Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus 
Cristo.
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.  
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Os dons confiados
No tempo de Jesus, talento era uma medida 
monetária — 26 quilos de ouro — que, por 
conta da parábola, passou a designar, entre 
nós, as aptidões e habilidades de cada um.
Nós conhecemos a importância dos talen-
tos, desde os dons culinários aos craques 
do futebol, da arte de um Michelangelo, 
ou Aleijadinho, à música de Mozart ou 
Villa Lobos, da literatura de Goethe, de 
Cecília Meirelles, à imponência da igreja 
da Sagrada Família, ou à transcendência 
da Catedral que se ergue no coração do 
nosso Planalto Central, cujos autores nos 
falam da beleza de Deus em suas obras, 
mesmo quando não se dão conta disto. Vale 
lembrar a expressão lapidar de Alexandre 
Dumas no livro Conde de Monte Cristo, 
ao jovem que, vítima de terrível injustiça, 
dizia não crer mais em nada: “Não se pre-
ocupe, porque mesmo que você não creia 
em Deus, Deus acredita em você.” 
Que estas capacidades humanas são uma 
bênção para a humanidade é evidente e 
não seria necessária uma parábola de 
Jesus para afirmar o óbvio. O que o Senhor 
ensina com essas parábolas é que Ele nos 
deixou um tesouro de valor incomensurá-
vel: sua Palavra, os sacramentos, a fé, em 
suma, o Espírito Santo, o dom de Deus, um 
tesouro que trazemos em vasos de argila, 
que não pode ser guardado somente para 
nós. Ao cristão não cabe o respeito humano 
de se furtar mesquinhamente a multiplicar 
este tesouro que, quanto mais é dividido 
com os irmãos, mais se propaga e cresce. 
Em todos os momentos temos a ocasião 
de fazer multiplicar esse talento, e não 
somente na igreja, mas na vida social, 
junto aos amigos, dentro e fora da família, 
nos momentos de lazer, e igualmente no 
mundo do trabalho e da cultura. Nenhu-
ma circunstância deve ser motivo para 
nos omitirmos de anunciar o tesouro de 
nossa fé.
Desse modo, o Senhor, que ordenou que 
anunciássemos o Evangelho a todos os 
povos, quando voltar inesperadamente 
como um ladrão, que não vem roubar, mas, 
recolher o que é seu, poderá encontrar em 
tantas vidas renovadas os frutos do que 
semeamos nos corações.

CeLeBrAÇão DA UNIDADe
Próximo sábado, dia 22, a partir das 13:30, na 
Catedral (Av. Chile), encontro de todos os cató-
licos cariocas com seu Pastor, Cardeal D. Orani 
João Tempesta. Celebraremos juntos nossa fé, 
nossa união e nossa esperança. Reúna a família 
e os amigos.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

refrão: Tu és o Rei dos reis! / O Deus 
do céu deu-te reino, força e glória / e 
entregou em tuas mãos a nossa história: 
/ Tu és Rei e o amor é a tua lei. 
1. Sou o primeiro e o derradeiro, / fui 
ungido pelo amor! / Vós sois meu povo; 
Eu, vosso Rei / e Senhor, Redentor! 
2. Vos levarei às grandes fontes, / dor e 
fome não tereis! / Vós sois meu povo; Eu, 
vosso Rei: / junto a mim vivereis!

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.
P. Deus, fonte e origem de todos os dons, 
nos acolhe nesta Santa Celebração.
T. Acolhidos e fortalecidos, voltaremos 
aos nossos lares na certeza de que deve-
mos e podemos colocar nossos dons a 
serviço do reino de Deus.

Antífona da Entrada  (Jr 29,11.12.14)

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, 
e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso 
cativeiro, de onde estiverdes.

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. 
    (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 glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade 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: Senhor nosso Deus, fazei 
que a nossa alegria consista em vos servir 
de todo o coração, pois só teremos felici-
dade completa, servindo a vós, o criador 
de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
T. Amém.
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33o Domingo do  
Tempo Comum

A liturgia de hoje nos convida a perceber que Deus ama e valoriza cada vida humana, 
cumulando-a de amor e dos dons necessários à vivência deste amor. Por isso, é essen-
cial estarmos vigilantes a fim de não direcionarmos nossa vida para longe d’Aquele 
que tanto nos ama. Que a participação nesta Eucaristia, tão alegremente celebrada em 
comunidade, aumente em nós o desejo de testemunhar a nossa fé.
As intenções comunitárias de hoje são as seguintes: (...).

Entrada: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: Ir. Míria T. Kolling;  
Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias.



Encontro Arquidiocesano da Unidade
22 de novembro a partir das 13:30h na 

Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro
Reúna a família e os amigos!

Liturgia da Palavra
L. Quem coloca seus dons a serviço do 
amor, da justiça, da paz e da fé vive de 
acordo com a vontade de Deus e se prepara 
para Sua vinda.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Pr 31,10-13.19-20.30-31)

Leitura do Livro dos Provérbios
10Uma mulher forte, quem a encontrará? 
Ela vale muito mais do que as joias. 11Seu 
marido confia nela plenamente, e não terá 
falta de recursos. 12Ela lhe dá só alegria e 
nenhum desgosto, todos os dias de sua 
vida. 13Procura lã e linho, e com habilidade 
trabalham as suas mãos. 19Estende a mão 
para a roca, e seus dedos seguram o fuso. 
20Abre suas mãos ao necessitado e estende 
suas mãos ao pobre. 30O encanto é engana-
dor e a beleza é passageira; a mulher que 
teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. 
31Proclamem o êxito de suas mãos, e na 
praça louvem-na as suas obras! Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [[Sl 127(128)]

refrão: Felizes os que temem o 
Senhor e trilham seus caminhos! 
1. Feliz és tu, se temes o Senhor * e trilhas 
seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos 
hás de viver, * serás feliz, tudo irá bem! 
2. A tua esposa é uma videira bem fecun-
da * no coração da tua casa; os teus filhos 
são rebentos de oliveira * ao redor de tua 
mesa. 
3. Será assim abençoado todo homem * 
que teme o Senhor. O Senhor te abençoe 
de Sião, * cada dia de tua vida. 

8. Segunda Leitura (1Ts 5,1-6)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses 
1Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, 
não há por que vos escrever. 2Vós mesmos 
sabeis perfeitamente que o dia do Senhor 
virá como ladrão, de noite. 3Quando as 
pessoas disserem: “Paz e segurança!”, 
então de repente sobrevirá a destruição, 
como as dores de parto sobre a mulher 

grávida. E não poderão escapar. 4Mas vós, 
meus irmãos, não estais nas trevas, de 
modo que esse dia vos surpreenda como 
um ladrão. 5Todos vós sois filhos da luz e 
filhos do dia. Não somos da noite, nem das 
trevas. 6Portanto, não durmamos, como os 
outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé) (Jo 15,4a.5b) 

refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
L. Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, 
diz o Senhor; quem em mim permanece, 
esse dá muito fruto. 

10. Evangelho (Mt 25,14-30)

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, Jesus contou 
esta parábola a seus discípulos: 14“Um 
homem ia viajar para o estrangeiro. Cha-
mou seus empregados e lhes entregou 
seus bens. 15A um deu cinco talentos, a 
outro deu dois e ao terceiro, um; a cada 
qual de acordo com a sua capacidade. 
Em seguida viajou. 16O empregado que 
havia recebido cinco talentos saiu logo, 
trabalhou com eles, e lucrou outros cinco. 
17Do mesmo modo, o que havia recebido 
dois lucrou outros dois. 18Mas aquele que 
havia recebido um só, saiu, cavou um 
buraco na terra, e escondeu o dinheiro 
do seu patrão. 19Depois de muito tempo, 
o patrão voltou e foi acertar contas com 
os empregados. 20O empregado que havia 
recebido cinco talentos entregou-lhe mais 
cinco, dizendo: ‘Senhor, tu me entregaste 
cinco talentos. Aqui estão mais cinco 
que lucrei.’ 21O patrão lhe disse: ‘Muito 
bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na 
administração de tão pouco, eu te confia-
rei muito mais. Vem participar da minha 
alegria!’ 22Chegou também o que havia 
recebido dois talentos, e disse: ‘Senhor, tu 
me entregaste dois talentos. Aqui estão 
mais dois que lucrei.’ 23O patrão lhe disse: 
‘Muito bem, servo bom e fiel! Como foste 
fiel na administração de tão pouco, eu te 
confiarei muito mais. Vem participar da 

minha alegria!’ 24Por fim, chegou aquele 
que havia recebido um talento, e disse: 
‘Senhor, sei que és um homem severo, 
pois colhes onde não plantaste e ceifas 
onde não semeaste. 25Por isso, fiquei com 
medo e escondi o teu talento no chão. 
Aqui tens o que te pertence.’ 26O patrão 
lhe respondeu: ‘Servo mau e preguiçoso! 
Tu sabias que eu colho onde não plantei 
e ceifo onde não semeei? 27Então, devias 
ter depositado meu dinheiro no banco, 
para que, ao voltar, eu recebesse com 
juros o que me pertence.’ 28Em seguida, 
o patrão ordenou: ‘Tirai dele o talento e 
dai-o àquele que tem dez! 29Porque a todo 
aquele que tem será dado mais, e terá em 
abundância, mas daquele que não tem, até 
o que tem lhe será tirado. 30Quanto a este 
servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. 
Aí haverá choro e ranger de dentes!’” 
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; / pade-
ceu 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. Preces da Comunidade
P. Reconhecendo os imensos dons com 
que o Senhor nosso Deus nos cumula, 
ergamos nossos corações em prece, para 
que saibamos sempre nos colocar em ati-
tude de serviço.
1. Para que sejamos capazes de reconhe-
cer e acolher os dons que Deus nos dá, 
rezemos:
T.  Senhor, escutai a nossa prece.



Convide seus
amigos e vizinhos

a participar da

Da Caridade
à Esperança Novena

  de Natal

2. Para que o reconhecimento dos dons 
que Deus nos dá se transforme em missão, 
rezemos:
3. Para que a vivência de nossa missão 
não fraqueje diante dos desafios que o 
mundo nos apresenta, rezemos:
4. Para que a nossa perseverança diante 
dos desafios estimule outras pessoas a 
também acolherem seus dons, colocando-
-os a serviço de Deus e do próximo, reze-
mos:
5. Para que o Ano da Caridade não caia 
no esquecimento, mas, ao contrário, se 
fortaleçam em nós o desejo e a prática do 
bem, rezemos:
    (Outras preces)

P.  Pai, que nos destes vossos dons para o 
serviço a vós e aos irmãos, acolhei nossas 
preces e fazei-nos crescer sempre mais em 
caridade, justiça e paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Tu és, Senhor, a riqueza do meu coração! 
/ Tu és, Senhor, o sentido da minha missão!
refrão: E eu sou, Senhor, em tuas 
mãos, / inteira entrega, oblação!
2. Tu és, Senhor, o tesouro que faz meu 
viver! / Tu és, Senhor, a alegria que tece o 
meu ser!
3. Tu és, Senhor, o rochedo que firma meus 
pés! / Tu és, Senhor, o meu tudo, por seres 
quem és!
4. Tu és, Senhor, o lugar deste meu cami-
nhar! / Tu és, Senhor, coração pelo qual 
quero amar! 

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora 
na caminhada rumo ao céu, 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. Concedei, Senhor nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recom-
pensa de uma eternidade feliz. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-B 
Deus conduz sua Igreja pelo cami-
nho da salvação 
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, Senhor, Pai santo, criador 
do mundo e fonte da vida. Nunca aban-
donais a obra da vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com vosso bra-
ço poderoso, guiastes pelo deserto vosso 
povo de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais sempre 
a vossa Igreja, peregrina neste mundo; 
e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acom-
panhais pelos caminhos da história até 
a felicidade perfeita em vosso reino. Por 
essa razão, também nós, com os Anjos e 
Santos, proclamamos a vossa glória, can-
tando (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!
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 reu-
nimos 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 memó-
ria de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes 
entrar na glória da ressurreição e colo-
castes 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. Fortalecei, Senhor, na unidade os con-
vidados a participar da vossa mesa. Em 
comunhão com o nosso Papa N. e o nosso 
Bispo N., com todos os bispos, presbíteros, 
diáconos e com todo o vosso povo, possa-
mos irradiar confiança e alegria e caminhar 
com fé e esperança pelas estradas da vida. 
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança! 
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 


