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!

4. Cristo, o Companheiro, neste pão
fininho / ficaria inteiro para mim sozinho!

P. A todos que chamastes pra 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 pra
todos preparastes.

6. Vivo tão sem glória… Queixo-me
baixinho. / Essa é Tua história: não
estou sozinho.

5. Quantas flores planto, e só colho
espinho! / Mas enxugo o pranto: não
estou sozinho!

7. Pobre tem grandeza. Não, não sou
mesquinho! / Deus me serve a mesa:
não me quer sozinho!

T. A todos dai a luz que não se apaga!

Momento de silêncio para oração pessoal.

P. E a nós, que agora estamos reunidos 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.

Antífona da Comunhão

Assim como a corça suspira pelas
águas correntes, suspira, igualmente, minh’alma por vós, ó meu Deus!
Minha alma tem sede de Deus, e deseja
o Deus vivo!

T. Amém.

20. Canto de Ação de Graças

18. Rito da Comunhão

1. Salve Rainha Mãe de Deus, és Senhora, nossa Mãe, / nossa doçura, nossa
luz, doce Virgem Maria.

P. Antes de participar do banquete
da Eucaristia, sinal de reconciliação
e vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...

(Sl 41,2-3)

2. Nós a ti clamamos, filhos exilados, /
nós a ti voltamos nosso olhar confiante.
3. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, / dá-nos teu Jesus, ó Mãe,
quando a noite passar.

(O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Santa Eucaristia, Pão para o Caminho: / no meu dia a dia, não estou sozinho.
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!”

3. Mesa que reúne quem nem é vizinho
/ e me faz imune de viver sozinho!

22. Vivência
L. A liturgia de hoje nos falou da importância da correção fraterna em nosso
caminhar para Deus. Infelizmente,
nenhum de nós gosta de ser corrigido. A
tentação maior é a de, sob o pretexto de
correção, criticarmos e prejulgarmos os
irmãos. Durante esta semana, aumentemos nosso contato com a Palavra de
Deus para que ela purifique nosso amor
fraterno.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos
e filhas, vossa assistência e vossa graça:
dai-lhes saúde de alma e corpo, fazei que
se amem como irmãos e estejam sempre
a vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.

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

P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

21. Depois da Comunhão

T. Graças a Deus.

(De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da
vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho,
viver com ele para sempre. Por Cristo,
nosso Senhor.

2. Hóstia Redentora, Sangue cor de
vinho! / Sei sofrer agora, por não ser
sozinho!

Ritos Finais

T. Amém.

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

11/2 FEIRA: Cl 1, 24 – 2,3; Sl 61(62); Lc 6, 6-11; 12/3 FEIRA: Santíssimo Nome de Maria: Cl 2, 6-15; Sl 144(145); Lc 6, 12-19; 13/4a FEIRA: S. João Crisóstomo Bdr,
memória: Cl 3, 1-11; Sl 144(145); Lc 6, 20-26; 14/5a FEIRA: Exaltação da Santa Cruz, festa: Nm 21, 4b-9 ou Fl 2, 6-11; Sl 77(78); Jo 3, 13-17; 15/6a FEIRA: Nossa Senhora
das Dores, memória: Hb 5, 7-9; Sl 30(31); Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35; 16/SÁBADO: S. Cornélio Pp e S. Cipriano B Mts, memória: 1Tm 1, 15-17; Sl 112(113); Lc 6, 43-49.
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23o Domingo do
Tempo Comum

Mês da Bíblia

S

e não podemos impor ao irmão a mudança de vida, nem por isso devemos nos
omitir em lhe apresentar a verdade que brota da Palavra de Deus. Esta ajuda na
conversão deve necessariamente ser vivida dentro do amor ao próximo, no respeito e na vida em comunidade.
As outras intenções desta missa são: ….

T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

Antífona da 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 graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam convosco.

(Sl 118,137.124)

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa
sentença; tratai o vosso servo segundo
a vossa misericórdia.

3. Ato Penitencial

P. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para
que tenha piedade de nós, pecadores.
(Pausa)

P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
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 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
P. OREMOS: Ó Deus, pai de bondade,
que nos redimistes e adotastes como
filhos e filhas, concedei aos que creem no
Cristo a verdadeira liberdade e a herança
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
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. À luz da Palavra de Deus, os seguidores de Jesus aprendem a praticar a
justiça do Reino na comunidade, fazendo de tudo para salvar o irmão.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Ez 33,7-9)

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim diz o Senhor: 7“Quanto a ti, filho
do homem, eu te estabeleci como vigia
para a casa de Israel. Logo que ouvires
alguma palavra de minha boca, tu os
deves advertir em meu nome. 8Se eu
disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu
não lhe falares, advertindo-o a respeito
de sua conduta, o ímpio vai morrer por
própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. 9Mas, se advertires o
ímpio a respeito de sua conduta, para
que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa,
porém, tu salvarás tua vida. Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

[Sl 94(95]

1. Vinde, exultemos de alegria no
Senhor, * aclamemos o Rochedo que
nos salva! Ao seu encontro caminhemos
com louvores, * e com cantos de alegria
o celebremos!
2. Vinde, adoremos e prostremo-nos
por terra, * e ajoelhemos ante o Deus
que nos criou! Porque ele é o nosso
Deus, nosso Pastor, e nós somos o
seu povo e seu rebanho, * as ovelhas
que conduz com sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: *
“Não fecheis os corações como em
Meriba, como em Massa, no deserto,
aquele dia, em que outrora vossos
pais me provocaram, * apesar de terem
visto as minhas obras.”

Abrace esta ideia!

(Rm 13,8-10)

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos
Irmãos: 8Não fiqueis devendo nada
a ninguém, a não ser o amor mútuo,
pois quem ama o próximo está cumprindo a Lei. 9De fato, os mandamentos: “Não cometerás adultério”,
“Não matarás”, “Não roubarás”, “Não
cobiçarás”, e qualquer outro mandamento, se resumem neste: “Amarás
ao teu próximo como a ti mesmo”.
10
O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o
cumprimento perfeito da Lei. Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Cf. 2Cor 5,19)

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia!

1. O Senhor reconciliou o mundo em
Cristo, confiando-nos sua Palavra; a
Palavra da reconciliação, a Palavra
que hoje, aqui, nos salva.

10. Evangelho

REFRÃO: Não fecheis o coração,
ouvi, hoje, a voz de Deus!

Leitura
Orante
da Bíblia

8. Segunda Leitura

(Mt 18,15-20)

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, Jesus disse a
seus discípulos: 15“Se o teu irmão pecar
contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo! Se ele te ouvir, tu
ganhaste o teu irmão. 16Se ele não te
ouvir, toma contigo mais uma ou duas
pessoas, para que toda a questão seja
decidida sob a palavra de duas ou três
testemunhas. 17Se ele não vos der ouvido,
dize-o à Igreja. Se nem mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse
um pagão ou um pecador público. 18Em
verdade vos digo, tudo o que ligardes na
terra será ligado no céu, e tudo o que
desligardes na terra será desligado no

céu. 19De novo, eu vos digo: se dois de
vós estiverem de acordo na terra sobre
qualquer coisa que quiserem pedir, isso
lhes será concedido por meu Pai que está
nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou
aí, no meio deles”. 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. Irmãos e irmãs, imploremos a Jesus,
que está no meio de nós, que nos conceda os bens de que necessitamos, dizendo com toda confiança:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Para que o contato com vossa Palavra fortaleça em nós o amor mútuo,
nós vos pedimos:
2. Para que o amor mútuo nos permita
criar uma crescente comunhão de vida,
nós vos pedimos:
3. Para que a comunhão de vida nos
leve à responsabilidade de ajudar o próximo no seu caminho para Deus, nós
vos pedimos:

Forma privilegiada de se aproximar
da Sagrada Escritura.
Tem 4 momentos: leitura, meditação,
oração e contemplação.

4. Para que tudo o que impede nossa
correção fraterna seja afastado de nosso
coração e de nossas comunidades, nós
vos pedimos:
5. Para que o Ano Mariano seja um
tempo de fecunda escuta e intensa
prática da Palavra de Deus, nós vos
pedimos:
(Outros pedidos.)

P. Senhor Jesus Cristo, que prometestes estar no meio de nós, quando dois
ou três se reúnem em vosso nome,
ajudai-nos a escutar vossa Palavra e a
abrir o coração aos apelos dos nossos
irmãos. Vós que viveis e reinais para
sempre.
T. Amém.

(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

Oferendas

P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira
piedade, concedei-nos por esta oferenda
render-vos a devida homenagem, e fazei
que nossa participação na Eucaristia
reforce entre nós os laços da amizade.
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.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

16. Oração Sobre as

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta
nossa família, reunida em nome de
Cristo, 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.

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, pra cantar
(dizer):
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. 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
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.
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
ressurreição 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, pra
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 pra
guiar o seu rebanho.

T. Caminhamos na estrada de Jesus!

