
Preparar a recordação da vida e iniciar a celebração cantando 
de forma orante.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o animador(a) acende as velas do presbitério.)

(Pe. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabretti)
Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, 
quem faz da sua vida uma eterna procissão, 
quem faz da sua vida uma eterna procissão. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Frei José Moacyr Cadenassi - Juliana Marília Coli) 
Vinde todos à liturgia que o Senhor nos 
preparou! Entoemos as maravilhas que nos fez 
o seu amor.
1- Nossos pés já se alegram neste chão, tua 
morada! És, Senhor, o nosso abrigo, vida plena 
desejada!
2- Nossos olhos se enamoram pois tua face se 
revela; no amor das criaturas Teu mistério se 
encerra!
3- Nossas vozes se elevam pelo belo que criaste: 
o universo por inteiro a nós todos confiante!

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
nós os acolhemos com muito carinho para 
celebrar a nossa Páscoa semanal. Neste domingo, 
Dia do Senhor, na assembleia litúrgica, o Senhor 
reparte sua Palavra de Vida e salvação para nós. 
Celebrando as vocações leigas, vemos que a 
origem de nossa vocação vem de Deus - Jesus é 
o vocacionado por excelência, Ele viveu o amor e 
o serviço em favor da humanidade. Jesus o mais 
fascinante projeto de vida deverá ser sempre 
a resposta, a única resposta. Reunidos pela 
Trindade Santa para celebrarmos os mistérios 
de nossa fé, façamos o sinal que recebemos no 
Batismo. Em nome do Pai...
Presidente - O amor do Pai, a doação de Jesus 
Cristo e a força do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) -  Nesta liturgia, como os discípulos 
depois de ouvir o Mestre, aceitemos a proposta 
de segui-Lo e sejamos verdadeiramente seus 
discípulos missionários no mundo de hoje, pois 
vivemos em uma sociedade que a cada dia 
apresenta mais e mais alternativas de caminhos 
a serem seguidos. Tenhamos a certeza de que, 
somente Jesus tem palavras de vida eterna, 
Ele que morreu e ressuscitou para que todos 
tenham vida. Trazemos presente os fatos e 
acontecimentos marcantes na família, na 
comunidade e na sociedade (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Muitas vezes, todos nós, batizados, 
leigos(as), nos desviamos do seguimento de 
Jesus Cristo, deixando de assumir nossa vocação 
na família, na comunidade e na sociedade. 
Supliquemos a Deus, a Sua misericórdia. (Silêncio)

Presidente - Pelas vezes que deixamos de viver 
o amor aos irmãos(ãs). 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Pelas vezes que duvidamos da presença real de 
Jesus em nossa vida. 
Cristo, tende piedade de nós. Cristo...

01

ANO MISSIONÁRIO VOCACIONAL
Dia da Vocações Leigas

Deus nos reúne

Ano B - XXXI - Nº 1894 - 21º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 22/08/2021

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 Celebração Dominical da Palavra de Deus



02

- Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de 
todas as angústias os liberta. Do coração atribulado 
ele está perto e conforta os de espírito abatido. 
- Muitos males se abatem sobre os justos, mas o 
Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus 
ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles 
haverá de se quebrar. 
- A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o 
justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos 
seus servos, e castigado não será quem nele espera. 

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (5,21-32) 

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI - TC) 
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as 
palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (6,60-69) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente -  Hoje nós, discípulos e discípulas de 
Jesus - o Santo de Deus, professamos nossa fé n’Ele, 
assumindo o caminho da cruz. Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor, 
façamos os pedidos da nossa comunidade. Após 
cada prece, cantemos: Ó Senhor, escutai nossa 
prece! (D.R.)  
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja, para que 
continue sua missão no mundo de anunciar a Boa-
Nova do Vosso Filho, ensinando-nos o caminho 
que leva à salvação. Nós vos pedimos. 
- Senhor, dai sabedoria aos governantes do nosso 
País, para que cumpram a sua missão segundo a 
justiça e a verdade, à luz da Vossa Palavra. Nós 
vos pedimos. 
- Senhor, fortalecei todos os leigos(as) de nossa 
Diocese, para que perseverem diante das 
dificuldades e desafios, e descubram que servir 
ao Vosso Reino é lutar por vida em abundância 
para todos. Nós vos pedimos. 
- Senhor, despertai em nossas comunidades mais 
vocações leigas para que o Vosso projeto de vida 
seja anunciado a todos os irmãos(ãs),  para que 
tenhamos uma sociedade mais justa e fraterna. 
Nós vos pedimos. 
- Senhor, abri nossas mentes e nosso coração, 
para que creiamos firmemente e reconheçamos 
que Jesus é Vosso Filho, Santo e Senhor nosso. 
Nós vos pedimos. 
Presidente - Atendei, Senhor da vida, os pedidos 
de nossa comunidade aqui reunida. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém. 

- Pelas vezes que o comodismo, o egoísmo nos 
desviam do caminho da vida plena. 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor por todos 
os leigos e leigas que se colocam a serviço da 
evangelização, com amor, perseverança e alegria, 
cantemos.
(CNBB - Ir. Míria T. Kolling) 
1 - Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a 
seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que 
foram libertados. 
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém! 
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
4 - Vós, que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor! 

6. Oração 
Presidente - 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. Amém. 

(Pe. Zezinho) 
Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, 
por isso meu coração se abre para escutar. 

7. Leitura do Livro de Josué (24, 1-2a.15-17.18b) 

8. Salmo Responsorial (33) 
(CD Cantando os Salmos - Vol. II) 
Provai e vede quão suave é o Senhor! (bis)
- Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu 
louvor estará sempre em minha boca. Minha 
alma se gloria no Senhor; que ouçam os humildes 
e se alegrem! 
- O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu 
ouvido está atento ao seu chamado; mas ele volta 
a sua face contra os maus, para da terra apagar 
sua lembrança. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - Jesus convida todos a assumirem o 
seu projeto de vida e salvação. Muitos se dedicam 
de modo incansável, vivendo sua vocação batismal 
nos mais variados ambientes em que atuam: na 
escola, no trabalho, na família, na política, dentre 
outros. Apresentemos ao Altar do Senhor o 
empenho de todos os leigos e leigas que atuam 
nas comunidades, servindo ao Reino de Deus 
com amor, união, persistência e alegria diante 
dos desafios que o mundo moderno apresenta. 
Neste momento, todos erguem a mão direita em direção ao 
Altar e cantam.

(Pe. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabretti)
Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, 
quem faz da sua vida uma eterna procissão, 
quem faz da sua vida uma eterna procissão. (bis)
1 - Quero descobrir minha vocação, leiga, religiosa 
ou sacerdotal. Quero ver meu povo todo em 
missão, numa Igreja toda ministerial.

16. Canto das Oferendas (Pe. José Raimundo Galvão)
Não se deve dizer: nada posso ofertar; pois as mãos 
mais pobres é que mais se abrem para tudo dar. 
1 - O Senhor só deseja que em nós tudo seja 
constante, servir quando nada se tem só resta 
dizer: Senhor, eis-me aqui! 
2 - Alegrias da vida momentos da lida eu posso 
ofertar, pois nas mãos do Senhor, um gesto de 
amor não se perderá.

17. Louvação 
Presidente - Louvemos ao Senhor pelas pessoas 
que mesmo diante das dificuldades se colocam 
a serviço do Vosso Projeto Salvífico. Cantemos. 
(Pe. Zezinho) 
Em todo o universo: glória a Deus e no planeta 
terra: glória a Deus. Paz na ONU e no meu país 
e que a humanidade seja mais feliz. 
Nós te adoramos e louvamos e te agradecemos 
e te suplicamos teu imenso amor de Pai vai nos 
ensinar a cultivar a paz. Tu que és o Filho de Deus 
vivo, tu que tens poder e majestade, piedade, ó 
Jesus, tira-nos da treva com a tua luz. Tu que vens 
do Pai e vens do Filho, tu que nos conduzes com 
ternura, brilhe em nós o teu amor, és o santo 
Espírito consolador. 

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração! 

18. Pai Nosso 
Presidente - Comprometidos em realizar a 
vontade de Deus em nosso meio, rezemos a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso... 

19. Momento da Paz 
Animador(a) - Todos os dias devemos dar um 
passo para a paz: é nossa responsabilidade. Com 
este compromisso, rezemos em silêncio pela paz. 

20. Canto de Comunhão (se houver) (Frei Luiz Turra) 
1 - Tanta gente vai andando a procura de uma 
luz, caminhando na esperança se aproxima de 
Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem 
compaixão. Comunica sua Palavra, vai abrindo 
o coração. 
Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre 
vai acontecer. (bis) 
2 - Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto 
de amor, quando for acumulado gera morte, 
traz a dor. Quando o pouco que nós temos se 
transforma em oblação, o milagre da partilha 
serve a mesa dos irmãos. 
3 - No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar 
que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. 
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como 
irmãos, na esperança repartindo a Palavra e o 
mesmo pão. 
4 - Deus nos fez à sua imagem, por amor 
acreditou. Deu-nos vida e liberdade, tantos dons 
nos confiou. Responsáveis pelo mundo para a 
vida promover. Desafios que nos chegam, vamos 
juntos resolver. 

21. Oração 
Presidente - 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 nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 

22. Breves avisos

23. Refletindo o Ano Missionário Vocacional   
(ler para a Assembleia)  
O mês de agosto caracterizado como o Mês 
Vocacional, foi instituído pela CNBB na sua 
Assembleia Geral de 1981. É uma experiência 
que vem dando bons resultados em todo o país. 
De maneira diferenciada, podemos afirmar que 
todas as nossas comunidades o celebram. Quando 
se aproxima agosto, “Mês Vocacional”, surge a 
pergunta: O que podemos fazer para dinamizá-lo? 
A proposta deve ser a de que justamente neste 
mês, todas as comunidades possam perceber a 
importância da identidade e da missão vocacional 
de cada um de nós e, com isto, possam trabalhar 
com afinco o tema da “vocação” durante o 
restante do ano. Embora existam divergências 
sobre os dias, semanas, meses e anos temáticos, 
essa proposta já se impôs na pastoral da Igreja. 
Sabemos que, quando bem esclarecida, ela vem 
somar com os temas da liturgia e com a própria 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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a Jesus. As palavras de Jesus no Evangelho de João, 
provocam reações de fé ou de incredulidade. Quem 
ouve Jesus, é sempre chamado a fazer a opção, a 
escolher o caminho. Os que permanecem com Jesus, 
comprometem-se no caminho do seguimento, 
formam comunidades e participam do Seu destino. 
A primeira leitura narra qual foi a escolha que o povo 
de Israel fez em Siquém: optou por ouvir a Javé, 
rejeitando os ídolos, decide e renova a aliança que 
haviam feito com Deus no Êxodo e no Sinai. Esta 
decisão, demonstra a certeza de que Deus nunca 
abandona os que lhe são fiéis, e proclamada no 
Salmo: “Clamam os justos, e o Senhor bondoso 
escuta e de todas as angústias os liberta”. Pedro 
e os discípulos, que não abandonaram o Mestre, 
também fizeram esta escolha. Na segunda leitura, 
Paulo exemplifica como viver a proposta de Jesus 
na família, pelo testemunho do casal cristão, no 
amor e no respeito mútuo. Também estabelece uma 
mesma relação de compromisso no amor, entre 
Cristo e a Igreja, ou seja, Cristo amou sua Igreja até 
o extremo de entregar sua própria vida por todos. 
Assim, aqueles que decidem segui-Lo, também 
devem ter dedicação, respeito e demonstrar, em 
suas atitudes, escolhas e ações, imenso amor por 
Ele. Quando Jesus afirma que é preciso identificar-
se com Ele, que é preciso ser como Ele, seguir o 
caminho que conduz ao dom da vida em favor dos 
irmãos, em geral a maioria dos homens prefere 
afastar-se. Hoje muitos acham que é loucura seguir 
Cristo. De fato, estar no seguimento de Cristo não 
é uma tarefa fácil. O discurso de Jesus é rígido, mas 
pleno de vida. Estar com Cristo, fazer tudo por Cristo 
e nele basear-se para suas decisões é acreditar que 
sua palavra é libertadora assim como o apóstolo 
Pedro incondicionalmente reconhece: “A quem 
iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. 
Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu 
és Santo de Deus”. Não queremos ir embora, não 
queremos abandonar Jesus, queremos seguir e 
viver sua proposta. Porém, não podemos fazer isto 
sozinhos, precisamos estar unidos em Comunidade, 
como os apóstolos, precisamos ser Igreja com Cristo 
e em Cristo, no mundo de hoje. 

(Roteiros Homiléticos do TC - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46
3ª feira: Ap 21,9b-14; Sl 144; Jo 1,45-51
4ª feira: 1Ts 2,9-13; Sl 138; Mt 23,27-32
5ª feira: 1Ts 3,7-13; Sl 89; Mt 24,42-51
6ª feira: 1Ts 4,1-8; Sl 96; Mt 25,1-13; Lc 7,11-17
Sábado: 1Ts 4,9-11; Sl 97; Mt 25,14-30
Domingo: Dt 4,1-2.6-8; Sl 14; Tg 1,17-18.21b-22.27; 
Mc 7,1-8.14-15.21-23

liturgia da Igreja. Por isso a necessidade de um bom 
aprofundamento. Por que tamanha importância 
dada ao tema vocação? Porque a vocação é o 
início de tudo. Quando ouvimos ou usamos a 
palavra vocação, logo a entendemos, num sentido 
bastante vago e geral, como sendo uma inclinação, 
um talento, uma qualidade que determina 
uma pessoa para uma determinada profissão. 
Por exemplo, vocação de pedreiro, de mãe, de 
médico. E nessa compreensão também a vocação 
de sacerdotes, de esposos, de consagrados e de 
leigos cristãos. Essa compreensão, porém, não 
ajuda muito no bom entendimento do que seja 
vocação quando nós, na Igreja, usamos essa 
palavra. Vocação, em sentido mais preciso, é um 
chamamento, uma convocação vinda diretamente 
sobre mim, endereçada à minha pessoa, a partir 
da pessoa de Jesus Cristo, convocando-me a uma 
ligação toda própria e única com Ele, a segui-Lo, (cf. 
Mc 2,14). Vocação, portanto, significa que anterior 
a nós há um chamado, uma escolha pessoal 
que vem de Jesus Cristo, a quem seguimos com 
total empenho, como afirma São Paulo na Carta 
aos Romanos: “Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, 
apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho 
de Deus”.(Rom1, 1).Vocação é chamado e resposta. 
É uma semente divina ligada a um sim humano. 
Nem a percepção do chamado, nem a resposta a 
ele são tão fáceis e tão “naturais”. Exigem afinação 
ao divino e elaboração de si mesmo, sem as quais 
não há vocação verdadeira e real.   (Cardeal Orani João 
Tempesta - Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ)

24. Bênção
Presidente - Deus de amor vos abençoe na 
Sua bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação. Amém. 
- Sempre vos alimente com os ensinamentos da 
fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. 
- Oriente para Ele os vossos passos, e vos mostre 
o caminho da caridade e da paz. Amém. 
- A bênção do Deus de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém. 
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe 
professando em ações, a fé em Jesus Cristo. 
Graças a Deus. 

25. Canto final (Cesareo Gabarain) 
1 - Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem 
sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. 
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir 
pronunciaste o meu nome. Lá na praia, eu deixei 
o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. 
2 - Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a 
outros descanse. Amor que almeja seguir amando. 

Meditando a Palavra de Deus
“Vós também quereis ir embora?” Na liturgia de 
hoje, esta é a pergunta que temos que responder 


