
18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e for-
mados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:
T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
RefRão: Foi com eterno amor / que Eu, 
o teu Senhor, / te escolhi, chamei à vida! / 
E te sustento assim, / no mesmo amor sem 
fim: / dou-te a minha Vida, escondida 
neste pão, / pra que vás, também, / fazer 
o bem, ser comunhão!
1. Por ti chamado, para ser mais, / eu 
quero, lado a lado, viver da tua paz!
2. Livre te sigo, ó meu Senhor; / serei assim, 
contigo, mais vida, pão de amor!
3. Canto a alegria da vocação: / te sirvo 
cada dia, no outro, meu irmão!
4. Feliz procuro a tua luz, / pois, mesmo 
no escuro, tua graça me conduz!
5. Longo é o caminho que leva aos céus: / Tu 
és, no pão e vinho, sustento aos passos meus!
6. Na tua entrega, plena e total: / meu ser 
que um sim carrega de vida radical! 

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Sl 30,20)

Como é grande, ó Senhor, vossa bonda-
de, que reservastes para aqueles que vos 
temem!

20. Canto de Ação Graças
1. Mesmo na tua fraqueza, não negaste o 
meu nome. Guardaste minha palavra no 
teu coração. / Eis o que diz o Anjo puro san-
to e verdadeiro: “Aquele que tem a chance 
do servo Davi, / que abre e ninguém pode 
fechar,  que fecha e ninguém pode abrir, / 
colocou uma porta aberta diante de ti. 
RefRão: Vai, vai, vai levar a minha 
palavra onde for. / Virão prostrar-se aos 
meus pés. Verão que sou teu Senhor. / A 
minha vida te entreguei como teu Reden-
tor. / Vai, vai, vai levar a minha palavra 
onde for. / Ovelhas que não são do aprisco 
preciso trazê-las com amor / e haverá um 
só rebanho e um só pastor.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: 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

22. Vivência
L. No dia dos catequistas, lembremos a 
importância deste grande ministério. Por 
isso, assumamos o compromisso de dedi-
carmos um pouco de nosso tempo à cate-
quese, com crianças, jovens ou adultos. Os 
missionários estão visitando as pessoas. 
Muitos irmãos e irmãs chegarão às nossas 
comunidades no desejo de ouvir a Palavra 
de Deus. Quem os acolherá? Onde estarão 
os catequistas?

23. 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. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus. 
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Como estrelas no céu 
brilharão

Neste último domingo, celebramos o dia do 
Catequista, um dos principais ministérios 
da Igreja. Já nas primeiras décadas do século 
I, a Didaché, ou seja, o primeiro catecismo 
de que se tem notícia, fala da importância 
do ministério dos catequistas. A catequese 
sempre foi considerada pela Igreja como uma 
de suas tarefas primordiais, nascida do man-
dato apostólico de Cristo ressuscitado, que, 
subindo aos céus, ordenou aos apóstolos que 
fossem a todos os povos e nações, ensinando-
-lhes a observar tudo aquilo que ele havia 
proclamado.

Hoje, a Igreja no Brasil quer prestar homena-
gem a essa multidão de homens e mulheres 
que, junto às crianças, aos jovens e adultos, se 
dedicam à formação e ao crescimento da fé. É 
dia de nos recordarmos dos nossos catequistas 
que, ao longo de nossa vida, nos orientaram 
nos caminhos do Senhor; e, ao mesmo tempo, 
de agradecermos a todos que desempenham 
esta missão como uma verdadeira vocação.

Não podemos nos esquecer que os primeiros 
catequistas devem ser os pais, tendo como 
missão orientar os filhos, desde os primeiros 
passos, nos ensinamentos de Deus. Não dei-
xemos também de nos lembrar dos padres, 
bispos e o próprio Papa.

Como mensagem aos catequistas, as palavras 
do profeta Daniel: “Aqueles que ensinam os 
homens brilharão como as estrelas do céu.”

Procuremos assumir, também nós, o compro-
misso com a evangelização, que se faz mais 
forte neste ano de Missão.

Que nós possamos fazer brilhar em nossas 
vidas a luz que vem de Deus.

oRAÇão Do “ANGeLUS” 
No CRISTo ReDeNToR

Sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ao 
meio-dia, a Arquidiocese do Rio promove a reci-
tação da Oração do “Angelus”, junto à imagem do 
Cristo Redentor, no Corcovado.

Venha rezar pela sua cidade  
e traga a sua família. 



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Senhor, tu me chamaste, olhar no meu 
olhar: / “Vem e vê onde moro e Eu te farei 
feliz! / Senhor, Senhor, contigo quero estar, / 
pois teu amor primeiro me escolheu e quis!
RefRão: Não quero ter certeza de nada, 
meu Senhor: / saber que tudo sabes me 
acalma o coração! / E basta-me a certeza 
do teu eterno amor: / estar sempre a teu 
lado, tua mão na minha mão!
2. Senhor, Tu me enviaste depois ao meu 
irmão: / “Vai! Dize o que tu viste: Eu sou o 
Sumo Bem!” / Senhor, Senhor, me inflama o 
coração, / e o teu amor em mim não deixará 
ninguém!
3. Senhor, eu sempre volto, aqui é meu lugar: 
/ “Sem mim tu nada podes, pois tudo vem 
de mim!” / Senhor, Senhor, contigo vou ficar: 
/ tu és meu fundamento, meu começo e fim!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T.  Amém.
P.  O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. Não há tesouro maior que a Fé. 
T. Por isso, estamos aqui, reunidos em 
torno do altar.
P. Queremos elevar ao Deus Altíssimo um 
grande louvor por todos os catequistas.
T. Missionários da esperança, os cate-
quistas são indispensáveis na vida da 
Igreja.

Antífona da Entrada (Sl 85,3.5)

Tende compaixão de mim, Senhor, clamo 
por vós o dia inteiro; Senhor, sois bom 
e clemente, cheio de misericórdia para 
aqueles que vos invocam.

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai.   (Pausa) 

P.  Senhor, que sois o caminho que leva ao 
Pai, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós! (Ou, 
cantando: Piedade! Piedade! Piedade de 
nós.)
P.  Cristo, que sois a verdade que ilumina 
os povos, tende piedade de nós.

T.  Cristo, tende piedade de nós! (Ou, can-
tando: Piedade! Piedade! Piedade de nós.)
P.  Senhor, que sois a vida que renova o 
mundo, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós! (Ou, 
cantando: Piedade! Piedade! Piedade de 
nós.)
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.

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 lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, filho Unigê-
nito, / 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, / 

Ano B – no 50 – 30 de agosto de 2015

22o Domingo do  
Tempo Comum

Mês Vocacional – Dia do Catequista 

A liturgia de hoje nos recorda em que consiste a verdadeira fé: acolher o dom de Deus e 
viver os mandamentos, afastando-se sempre mais de uma religião de aparências exteriores.  
Hoje também celebramos o  Dia do Catequista. Eles são chamados a anunciar por gestos e 
palavras o mistério do Reino. Com sua dedicação, fazem germinar e crescer o dom da fé no 
coração de tantos irmãos e irmãs. Participemos desta celebração rezando por aqueles que 
já aceitaram este chamado e pedindo ao Senhor que os fortaleça para que, através do seu 
testemunho, outros se disponham a assumir esta missão.
Rezemos ainda por : ... 

Entrada, Ofertas e Comunhão: Ir. Míria T. Kolling;  
Ação de Graças: Oswaldo J. dos Santos.



só vós, o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com 
o espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
/ Amém.

5. Oração
P. OREMOS: Deus do universo, fonte de 
todo bem, derramai em nossos corações 
o vosso amor e estreitai os laços que nos 
unem convosco para alimentar em nós 
o que é bom e guardar com solicitude o 
que nos destes. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A verdadeira fé consiste em amar a 
Deus, praticar a caridade com o próximo 
e anunciar o Evangelho no dia a dia.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Dt 4,1-2.6-8)

Leitura do Livro do Deuteronômio
1Moisés falou ao povo, dizendo: “Agora, 
Israel, ouve as leis e os decretos que eu 
vos ensino a cumprir, para que, fazen-
do-o, vivais e entreis na posse da terra 
prometida pelo Senhor Deus de vossos 
pais. 2Nada acrescenteis, nada tireis, à 
palavra que vos digo, mas guardai os 
mandamentos do Senhor vosso Deus que 
vos prescrevo. 6Vós os guardareis, pois, 
e os poreis em prática, porque neles está 
vossa sabedoria e inteligência perante os 
povos, para que, ouvindo todas estas leis, 
digam: ‘Na verdade, é sábia e inteligente 
esta grande nação!’ 7Pois, qual é a grande 
nação cujos deuses lhe são tão próximos 
como o Senhor nosso Deus, sempre que o 
invocamos? 8E que nação haverá tão gran-
de que tenha leis e decretos tão justos, 
como esta lei que hoje vos ponho diante 
dos olhos?” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 14(15)]

RefRão: Senhor, quem morará em vos-
sa casa e no vosso monte santo, habitará?
1. É aquele que caminha sem pecado * 
e pratica a justiça fielmente; que pensa 
a verdade no seu íntimo * e não solta em 
calúnias sua língua.

2. Que em nada prejudica o seu irmão, * 
nem cobre de insultos seu vizinho; que não 
dá valor algum ao homem ímpio, * mas 
honra os que respeitam o Senhor.
3. Não empresta o seu dinheiro com usura, 

 nem se deixa subornar contra o inocente. 
* Jamais vacilará quem vive assim!

8. Segunda Leitura  

 (Tg 1,17-18.21b-22.27)

Leitura da Carta de São Tiago
Irmãos bem-amados: 17Todo dom precioso 
e toda dádiva perfeita vêm do alto; descem 
do Pai das luzes, no qual não há mudança, 
nem sombra de variação. 18De livre vontade 
ele nos gerou, pela Palavra da verdade, a 
fim de sermos como que as primícias de 
suas criaturas. 21bRecebei com humildade a 
Palavra que em vós foi implantada, e que é 
capaz de salvar as vossas almas. 22Todavia, 
sede praticantes da Palavra e não meros 
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 
27Com efeito, a religião pura e sem mancha 
diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos 
e as viúvas em suas tribulações e não se 
deixar contaminar pelo mundo. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (Tg 1,18)

RefRão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, 
foi quem gerou-nos com a palavra da ver-
dade, nós, as primícias do seu gesto criador!

10. Evangelho (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 1os fariseus e alguns 
mestres da Lei vieram de Jerusalém e se 
reuniram em torno de Jesus. 2Eles viam 
que alguns dos seus discípulos comiam o 
pão com as mãos impuras, isto é, sem as 
terem lavado. 3Com efeito, os fariseus e 
todos os judeus só comem depois de lavar 
bem as mãos, seguindo a tradição recebida 
dos antigos. 4Ao voltar da praça, eles não 
comem sem tomar banho. E seguem muitos 
outros costumes que receberam por tradi-
ção: a maneira certa de lavar copos, jarras e 

vasilhas de cobre. 5Os fariseus e os mestres 
da Lei perguntaram então a Jesus: “Por que 
os teus discípulos não seguem a tradição 
dos antigos, mas comem o pão sem lavar as 
mãos?” 6Jesus respondeu: “Bem profetizou 
Isaías a vosso respeito, hipócritas, como 
está escrito: ‘Este povo me honra com os 
lábios, mas seu coração está longe de mim. 
7De nada adianta o culto que me prestam, 
pois as doutrinas que ensinam são preceitos 
humanos.’ 8Vós abandonais o mandamento 
de Deus para seguir a tradição dos homens.” 
14Em seguida, Jesus chamou a multidão para 
perto de si e disse: “Escutai todos e compre-
endei: 15o que torna impuro o homem não é 
o que entra nele vindo de fora, mas o que sai 
do seu interior. 21Pois é de dentro do coração 
humano que saem as más intenções, imo-
ralidades, roubos, assassínios, 22adultérios, 
ambições desmedidas, maldades, fraudes, 
devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta 
de juízo. 23Todas estas coisas más saem de 
dentro, e são elas que tornam impuro o 
homem.” 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. No desejo de viver fielmente os ensina-
mentos do Senhor, apresentemos a Deus 
as nossas preces.
1. Pela Igreja, para que em toda parte exer-
ça cada vez mais, com novo ardor, a missão 
que lhe foi confiada, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.



“Aqueles que ensinam os homens 
brilharão como as estrelas do Céu” (Cf. Dn 12,3)

Somos muito gratos a todos os catequistas!

Agosto, Mês Vocacional - Dia do Catequista

2. Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo 
Orani, por todos os bispos e sacerdotes, 
para que sejam continuamente um sinal 
vivo do amor de Deus, rezemos ao Senhor:
3. Por todos os catequistas, para que sejam 
recompensados por Deus e, a partir de 
seu testemunho, surjam muitos outros 
corações generosos que se dediquem a este 
santo serviço, rezemos ao Senhor: 
4. Pelos missionários que, tendo ouvido o 
apelo de nossa Arquidiocese, estão visitando 
lares e demais ambientes, para que, continu-
amente fortalecidos, anunciem a esperança 
e a misericórdia, rezemos ao Senhor: 
    (Outros pedidos.)

P. Nossos pedidos reunamos, rezando 
juntos a oração do Ano da Esperança:
T. Senhor Jesus, / ao olharmos nosso 
mundo, ficamos assustados(as). / São mui-
tas as dores! / São muitos os sofrimentos! / 
Há pessoas que deixaram de acreditar em 
si mesmas, na vida e em Vós. / Há pessoas 
que se tornaram prisioneiras do consu-
mo, das soluções fáceis e imediatas, nem 
percebendo que geralmente são falsas. / 
elas já não conseguem perceber a beleza 
da fraternidade, a alegria da caridade, o 
sabor da partilha, o perfume do convívio 
e a grandeza de crer. / Ajudai-nos, Jesus, a 
testemunhar a esperança! / Inundai-nos 
com a vossa esperança / para a transmi-
tirmos a todos os irmãos e irmãs, / em 
especial, os que estão sofrendo. / Jesus, 
Senhor da esperança, fazei-nos servos e 
testemunhas da esperança. / Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. É alimento o pão que faz caminhar  /
quem por este mundo busca sua vida sem-
pre renovar. / Também a comunhão quer 
nos transformar, / lá no mais profundo, 
para ao Pai, com Cristo, tudo ofertar.
RefRão: Senhor, é teu o meu viver. Con-
tigo quero ser entrega, oblação. / Por ti, 
ao Pai, me oferecer, do mundo então fazer 
eterna comunhão.
2. Dom, entrega total, é Cristo Jesus, / 
pelo Pai mandado, como sacramento da 
libertação. / Também nosso ideal é viver na 
luz, / como consagrados, sermos o fermento 
que faz a união. 

15. Convite à Oração (De pé)

P. 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.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
nos traga sempre a graça da salvação, e vos-
so poder leve à plenitude o que realizamos 
nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística V
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. É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de 
dia e de noite, agradecendo com Cristo, 
vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote 
verdadeiro que sempre se oferece por nós 
todos, mandando que se faça a mesma 
coisa que fez naquela ceia derradeira. Por 
isso, aqui estamos bem unidos, louvando e 
agradecendo com alegria, juntando nossa 
voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, 
para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
P. Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai 
vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo = e no Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, ceando 
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em 
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente 
e o entregou a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE 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.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua res-
surreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito 
nos una num só corpo, para sermos um só 
povo em seu amor.
T. o espírito nos una num só corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha  
nas estradas do mundo rumo ao céu, cada 
dia renovando a esperança de chegar junto 
a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N. ser bem 
firme na Fé, na Caridade, e a N., que é 
Bispo desta Igreja, muita luz para guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São 
José, seu esposo, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar Cristo 
e seus irmãos.
T. esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes para outra vida na 
vossa amizade, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
P. E a nós, que agora estamos reuni- 
dos e somos povo santo e pecador, dai força 
para construirmos juntos o vosso reino que 
também é nosso. 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.


