P. 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!

P. 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!
P. 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. Obedientes à Palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer:
T. Pai nosso...

4. Cristo, o Companheiro, neste pão
fininho / ficaria inteiro para mim sozinho!
5. Quantas flores planto, e só colho
espinho! / Mas enxugo o pranto: não
estou sozinho!
6. Vivo tão sem glória… Queixo-me
baixinho. / Essa é Tua história: não
estou sozinho.
7. Pobre tem grandeza. Não, não sou
mesquinho! / Deus me serve a mesa:
não me quer sozinho!
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 30,20)

Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que
vos temem!

20. Canto de Ação de Graças
1. Salve Rainha Mãe de Deus, és Senhora, nossa Mãe, / nossa doçura, nossa
luz, doce Virgem Maria.
2. Nós a ti clamamos, filhos exilados, /
nós a ti voltamos nosso olhar confiante.

19. Canto de Comunhão

3. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, / dá-nos teu Jesus, ó Mãe,
quando a noite passar.

1. Santa Eucaristia, Pão para o Caminho: / no meu dia a dia, não estou
sozinho.

4. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxilio do cristão, / ó Mãe clemente, Mãe
piedosa, doce Virgem Maria.

REFRÃO: Minha caminhada pela
vida escura, muita vez é fuga rumo a
Emaús. / “Vem, comigo, Cristo! Fala
da Escritura! Parte o Pão bendito e
Te verei, Jesus!”

21. Depois da Comunhão

(O celebrante continua)

2. Hóstia Redentora, Sangue cor de
vinho! / Sei sofrer agora, por não ser
sozinho!
3. Mesa que reúne quem nem é vizinho
/ e me faz imune de viver sozinho!

(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. Nem sempre é agradável ouvir o
ensinamento de Jesus sobre a cruz e as
tribulações. No entanto, celebramos na
Eucaristia sua doação por amor. Que,
durante esta semana, aprendamos do
seu exemplo a também oferecermos
nossas cruzes em favor de nossos irmãos,
especialmente os mais sofridos.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Olhai, ó Deus, esta vossa família,
pela qual nosso Senhor Jesus Cristo
não hesitou em entregar-se às mãos
dos malfeitores e sofrer o suplício da
cruz. Por Cristo, nosso Senhor.
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.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma
esmola, porque não sois mendigo! Não é um
auxílio, porque não precisais dele! Também não
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu
o recebi de vós. Amém!”

LEITURAS DA SEMANA

04/2 FEIRA: 1Ts 4, 13-18; Sl 95(96); Lc 4, 16-30; 05/3 a FEIRA: 1Ts 5, 1-6.9-11; Sl 26(27); Lc 4, 31-37; 06/4 a FEIRA: Cl 1, 1-8; Sl
51(52); Lc 4, 38-44; 07/5 a FEIRA: Cl 1, 9-14; Sl 97(98); Lc 5, 1-11; 08/6 a FEIRA: Natividade de Nossa Senhora, festa: Mq 5, 1-4a ou
Rm 8, 28-30; Sl 70(71); Mt 1, 1-16.18-23 ou mais breve 1, 18-23; 09/SÁBADO: S. Pedro Claver Presb: Cl 1, 21-23; Sl 53(54); Lc 6, 1-5.
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22o Domingo do
Tempo Comum

Mês da Bíblia

Na liturgia de hoje, ao nos ensinar que, apesar das tribulações, a prática do amor

deve ser vivida em sua radicalidade, Jesus mostra que era necessário que o amor
de Deus fosse manifestado até as últimas consequências. Motivados pela Palavra
de Deus, cujo mês celebramos, sigamos seus passos, oferecendo também o que
temos e somos em favor dos irmãos.
Nossas intenções nesta missa são: ...

Antífona da Entrada

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Tua Palavra é! / Luz do
meu caminho! / Luz do meu caminho,
meu Deus! / Tua Palavra é!
1. Tua Palavra está, nas ondas do mar!
/ Tua Palavra está, no sol a brilhar! /
Tua Palavra está, no pensamento, no
sentimento / Tua Palavra está!
2. Tua Palavra está, no som do trovão!
/ Tua Palavra está, no tom da canção!
/ Tua Palavra está, na consciência e na
ciência / Tua Palavra está!
3. Tua Palavra está, na beleza da flor!
/ Tua Palavra está, na grandeza do
amor! / Tua Palavra está, na liberdade,
na amizade / Tua Palavra está!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

P. A vós, irmãos, paz e fé da parte de
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

(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 nos convida à
renúncia como caminho de salvação.
Na certeza de que o amor do Senhor
é nossa única riqueza, reconheçamos
que somos pecadores.
(Pausa)
P. Senhor, que viestes procurar quem
estava perdido, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes dar a vida em
resgate de muitos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que congregais na unidade
os vossos filhos dispersos, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

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 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.

5. Oração

4. Hino de Louvor

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 Espírito Santo.

P. Glória a Deus nas alturas,

T. Amém.

Entrada: Zé Vicente; Ofertas: Ir. Maria Carmo S. Ramos;
Comunhão: Pe. Lúcio Floro e Ir. Míria T. Kolling; Ação de Graças: José Alves.

Liturgia da Palavra
L. O Amor, que aceita até a cruz, é o
único caminho para a salvação. Por
isso, nem mesmo o maior sofrimento deve retirar de nós a fidelidade a
Deus.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Jr 20,7-9)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

Seduziste-me, Senhor, e deixei-me
seduzir; foste mais forte, tiveste mais
poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia
inteiro, todos zombam de mim. 8Todas
as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando
calamidades; a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e
de chacota o dia inteiro. 9Disse comigo:
“Não quero mais lembrar-me disso
nem falar mais em nome dele”. Senti,
então, dentro de mim um fogo ardente
a penetrar-me o corpo todo: desfaleci,
sem forças para suportar. Palavra do
Senhor.
7

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

4. Para mim fostes sempre um socorro; * de vossas asas à sombra eu exulto!
Minha alma se agarra em vós; * com
poder vossa mão me sustenta.

8. Segunda Leitura

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos
Pela misericórdia de Deus, eu vos
exorto, irmãos, a vos oferecerdes em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus:
este é o vosso culto espiritual. 2Não vos
conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira
de pensar e de julgar, para que possais
distinguir o que é da vontade de Deus,
isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o
que é perfeito. Palavra do Senhor.
1

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Cf. Ef 1,17-18)

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia!

L. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos
dê do saber o espírito; conheçamos, assim,
a esperança à qual nos chamou, como
herança!

10. Evangelho
[Sl 62(63)]

REFRÃO: A minh’alma tem sede
de vós como a terra sedenta, ó meu
Deus!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! *
Desde a aurora ansioso vos busco! A
minh’alma tem sede de vós, minha
carne também vos deseja, * como terra
sedenta e sem água!
2. Venho, assim, contemplar-vos no
templo, * para ver vossa glória e poder.
Vosso amor vale mais do que a vida: *
e por isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois, vos louvar pela vida, *
e elevar para vós minhas mãos! A
minh’alma será saciada, * como em
grande banquete de festa; cantará a
alegria em meus lábios, * ao cantar para
vós meu louvor!

(Rm 12,1-2)

(Mt 16,21-27)

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, 21Jesus começou a mostrar a seus discípulos que
devia ir a Jerusalém e sofrer muito da
parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia
ser morto e ressuscitar no terceiro
dia. 22Então Pedro tomou Jesus à parte
e começou a repreendê-lo, dizendo:
“Deus não permita tal coisa, Senhor!
Que isso nunca te aconteça!” 23Jesus,
porém, voltou-se para Pedro, e disse:
“Vai para longe, satanás! Tu és para
mim uma pedra de tropeço, porque
não pensas as coisas de Deus, mas sim
as coisas dos homens!” 24Então Jesus

disse aos discípulos: “Se alguém quer
me seguir, renuncie a si mesmo, tome
a sua cruz e me siga. 25Pois, quem
quiser salvar a sua vida vai perdê-la;
e quem perder a sua vida por causa de
mim, vai encontrá-la. 26De fato, que
adianta ao homem ganhar o mundo
inteiro, mas perder a sua vida? O que
poderá alguém dar em troca de sua
vida? 27Porque o Filho do Homem
virá na glória do seu Pai, com os seus
anjos, e então retribuirá a cada um de
acordo com a sua conduta”. 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; / 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. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que inspire as nossas
orações e nos faça sentir sede de Deus,
como terra sedenta e sem água, dizendo
com fé:
T. Senhor, nós temos confiança em
vós.
1. Para que os bispos, presbíteros e
diáconos busquem apenas no Senhor
a sua glória e não se envergonhem da
cruz do Salvador, rezemos:

2. Para que os chefes dos povos e
nações respeitem a dignidade de toda
pessoa humana, rica ou pobre, honrada
ou desconhecida, rezemos:

T. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a
santa Igreja.

3. Para que os fiéis não se conformem
com este mundo, mas se deixem transformar pelo Espírito, e descubram o que
é perfeito e lhe agrada, rezemos:

16. Oração Sobre as

4. Para que os religiosos e religiosas
sejam como os profetas de Israel, que se
deixaram seduzir pelo Senhor, rezemos:
5. Para que os membros desta nossa
assembleia tenham sede de Deus e da
Palavra e encontrem no Senhor o seu
refúgio, rezemos:
(Outros pedidos.)

P. Deus, nosso Pai, que pela palavra de
Jesus nos convidais a segui-lo, iluminai
o nosso olhar para que, fazendo agora
a vossa vontade, sejamos recebidos um
dia na glória eterna. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

P. Ó Deus, o sacrifício que vamos
oferecer nos traga sempre a graça da
salvação, e vosso poder leve à plenitude
o que realizamos nesta liturgia. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Quando o trigo amadurece e do sol
recebe a cor, / quando a uva se torna
prece na oferta do nosso amor. / Damos
graças pela vida derramada neste chão,
/ pois, és Tu, ó Deus da vida, quem dá
vida à criação.
2. Os presentes da natureza, o amor do
coração, / o teu povo canta a certeza,
traz a vida em procissão. / Abençoa
nossa vida, o trabalho redentor, / as
colheitas repartidas, para celebrar o
amor.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que,
levando ao altar as alegrias e fadigas
de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai
todo-poderoso.

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.
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P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso,
por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa
palavra viva, pela qual tudo criastes.
Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito
Santo e nascido da Virgem Maria. Ele,
para cumprir a vossa vontade e reunir
um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a
ressurreição. Por ele, os anjos celebram
vossa grandeza e os santos proclamam
vossa glória. Concedei-nos também a
nós associar-nos a seus louvores, 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!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai, pois,
estas oferendas, derramando sobre elas
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T. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!

P. 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:

17. Oração Eucarística II

T. É nosso dever e nossa salvação.

Liturgia Eucarística

Você
já tem
a Bíblia?

Oferendas

o vosso Espírito, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e = o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

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.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. 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!

P. 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!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja
que se faz presente pelo mundo inteiro:
que ela cresça na caridade, com o Papa
N., com o nosso Bispo N. e todos os
ministros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

O que nossa Comunidade
pode fazer para que todos
tenham a Bíblia?

