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6o Domingo do
Tempo Comum
amor de Deus e a constância
de Cristo, esteja convosco.

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui,
Senhor! / Pra fazer tua vontade, pra viver do
teu amor, / pra fazer tua vontade, pra viver
do teu amor: / Eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / por
caminho nunca visto me enviou; / sou chamado a
ser fermento, sal e luz / e, por isso, respondi: “Aqui
estou!”

2. Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu
como profeta e trovador / da história e da vida do
meu povo / e, por isso, respondi: “Aqui estou!”
3. Ponho a minha confiança no Senhor, / da esperança sou chamado a ser sinal; / seu ouvido se
inclinou ao meu clamor; / e, por isso, respondi:
“Aqui estou!”

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

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

Antífona da Entrada

(Sl 30, 3-4)

Sede o rochedo que me abriga, a casa bem definida que me salva. Sois minha fortaleza e minha
rocha; para honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais.

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 viestes não
para condenar, mas para
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perdoar, tende piedade de
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que vos alegrais
pelo pecador arrependido,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende
piedade de nós.

5. Oração

P. OREMOS: Ó Deus, que
prometestes permanecer nos
corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de
tal modo, que possais habitar
em nós. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra

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.

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.

L. Jesus nos ensina uma nova lei, que não pode
ser abolida. Esta lei gera relacionamentos fraternos, amor à família e integridade pessoal.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Eclo 15,16-21)

Leitura do Livro do Eclesiástico

Se quiseres observar os mandamentos, eles
te guardarão; se confias em Deus, tu também
viverás. 17Diante de ti, Ele colocou o fogo e a
água; para o que quiseres, tu podes estender a
mão. 18Diante do homem estão a vida e a morte,
o bem e o mal; ele receberá aquilo que preferir.
19
A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e
poderoso e tudo vê continuamente. 20Os olhos
do Senhor estão voltados para os que o temem.
Ele conhece todas as obras do homem. 21Não
mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém
deu licença de pecar. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
16

7. Salmo Responsorial [Sl 118(119)]
REFRÃO: Feliz o homem sem pecado em
seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai
progredindo!

1. Feliz o homem sem pecado em seu caminho,
* que na lei do Senhor Deus vai progredindo!
Feliz o homem que observa seus preceitos, * e
de todo o coração procura a Deus!
2. Os vossos mandamentos vós nos destes, *
para serem fielmente observados. Oxalá seja
bem firme a minha vida * em cumprir vossa
vontade e vossa lei!
3. Sede bom com vosso servo, e viverei, * e
guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus
olhos, e então contemplarei * as maravilhas que
encerra a vossa lei!
4. Ensinai-me a viver vossos preceitos; * quero
guardá-los fielmente até o fim! Dai-me o saber,
e cumprirei a vossa lei, * e de todo o coração a
guardarei.

8. Segunda Leitura

(1Cor 2,6-10)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios
Irmãos: 6Entre os perfeitos nós falamos de
sabedoria, não da sabedoria deste mundo nem
da sabedoria dos poderosos deste mundo,
que, afinal, estão votados à destruição. 7Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus,
sabedoria escondida, que desde a eternidade
Deus destinou para nossa glória. 8Nenhum dos
poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Pois, se a tivessem conhecido, não teriam
crucificado o Senhor da glória. 9Mas, como
está escrito, “o que Deus preparou para os
que o amam é algo que os olhos jamais viram
nem os ouvidos ouviram nem coração algum
jamais pressentiu”. 10A nós Deus revelou esse
mistério através do Espírito. Pois o Espírito
esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de
Deus. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)
(Cf. Mt 11,25)

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor
da terra: os mistérios do teu Reino aos pequenos,
Pai, revelas.

10. Evangelho

(Mt 5,17-37)

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, disse
Jesus a seus discípulos: 17“Não
penseis que vim abolir a Lei
e os Profetas. Não vim para
abolir, mas para dar-lhes
pleno cumprimento. 18Em
verdade, eu vos digo: antes
que o céu e a terra deixem
de existir, nem uma só letra
ou vírgula serão tiradas da
Lei, sem que tudo se cumpra.
19
Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja,
e ensinar os outros a fazerem
o mesmo, será considerado
o menor no Reino dos Céus.
Porém, quem os praticar e
ensinar será considerado
grande no Reino dos Céus.
[20Porque eu vos digo: Se a
vossa justiça não for maior
que a justiça dos mestres da

Lei e dos fariseus, vós não
entrareis no Reino dos Céus.
21
Vós ouvistes o que foi dito
aos antigos: ‘Não matarás!
Quem matar será condenado
pelo tribunal.’ 22Eu, porém,
vos digo: todo aquele que se
encoleriza com seu irmão
será réu em juízo;] quem
disser ao seu irmão: ‘patife!’
será condenado pelo tribunal; quem chamar o irmão
de ‘tolo’ será condenado ao
fogo do inferno. 23Portanto,
quando tu estiveres levando
a tua oferta para o altar, e aí
te lembrares que teu irmão
tem alguma coisa contra ti,
24
deixa a tua oferta aí diante
do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só
então vai apresentar a tua
oferta. 25Procura reconciliar-te com teu adversário,
enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o
adversário te entregará ao
juiz, o juiz te entregará ao
oficial de justiça, e tu serás
jogado na prisão. 26Em verdade eu te digo: daí não sairás,
enquanto não pagares o último centavo. [27Ouvistes o que

foi dito: ‘Não cometerás adultério.’ 28Eu, porém, vos digo:
Todo aquele que olhar para
uma mulher, com o desejo de
possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.]
29
Se o teu olho direito é para
ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de
ti! De fato, é melhor perder
um de teus membros, do que
todo o teu corpo ser jogado
no inferno. 30Se a tua mão
direita é para ti ocasião de
pecado, corta-a e joga-a para
longe de ti! De fato, é melhor
perder um dos teus membros,
do que todo o teu corpo ir
para o inferno. 31Foi dito também: ‘Quem se divorciar de
sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio.’ 32Eu, porém,
vos digo: Todo aquele que
se divorcia de sua mulher, a
não ser por motivo de união
irregular, faz com que ela
se torne adúltera; e quem se
casa com a mulher divorciada comete adultério. [33Vós
ouvistes também o que foi
dito aos antigos: ‘Não jurarás
falso’, mas ‘cumprirás os teus
juramentos feitos ao Senhor.’

Eu, porém, vos digo: Não
jureis de modo algum:] nem
pelo céu, porque é o trono de
Deus; 35nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os
seus pés; nem por Jerusalém,
porque é a cidade do Grande Rei. 36Não jures tampouco pela tua cabeça, porque
tu não podes tornar branco
ou preto um só fio de cabelo.
[37Seja o vosso ‘sim’: ‘Sim’, e o
vosso ‘não’: ‘Não’. Tudo o que
for além disso vem do Maligno.”] Palavra da Salvação.

13. Preces da Comunidade

T. Glória a vós, Senhor.

3. Rezemos pelas famílias que experimentam
a realidade da separação, para que, através da
abertura a Deus e da ajuda dos parentes e amigos,
encontrem soluções de concórdia e de paz.

34

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.

P. Irmãos e irmãs, ergamos
nossas vozes e unamos nossos corações para apresentar
ao Pai de bondade e justiça
as nossas preces.
1. Rezemos pela Santa Igreja de Deus, para que,
através do testemunho e do ensinamento, ajude
pessoas e povos a encontrarem a beleza da sabedoria que brota da nova Lei trazida por Jesus.

T. Ouvi-nos, Senhor!
2. Rezemos pelas pessoas que, em qualquer parte do mundo, experimentam a dor e o abandono
e por aquelas que, nas mais diversas formas, são
exploradas e desumanizadas, para que, através da
união de todos, estas situações sejam superadas.

4. Rezemos por todos nós, para que, em meio à
complexidade da vida de cada dia, nunca falseemos com a verdade, mas sejamos sempre íntegros
e honestos em nossas palavras e atitudes.
(Outras preces conforme o costume.)

P. Concedei, ó Deus todo-poderoso que, fiéis à vossa lei do amor e do perdão,
tornemo-nos capazes de
construir um mundo cada
vez mais próximo do vosso Reino. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

P. O Senhor esteja convosco.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

T. Ele está no meio de nós.

(Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Universo,
/ pelo alimento e a Palavra que nos dás; / que
nos levanta, fortalece e revigora, / nos ensina a
toda hora a lutarmos pela paz. (2x)
REFRÃO: Em tua mesa, partilhamos nossos
dons / e ofertamos nossas vidas, ó Senhor. / O pão
e o vinho que agora nós trazemos / e, no altar, te
oferecemos / são sinais do nosso amor. (2x)
2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bondade! / A
tua Palavra se faz vida em todos nós. / Anunciar
é a missão que tu nos deste / para que o mundo
possa crer / ao ouvir a tua Voz. (2x)

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, que este sacrifício
nos purifique e renove, e seja
fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa
vontade. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II

Prefácio
Dos Domingos do Tempo Comum II: O
mistério da Salvação

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, Deus
eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza
humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no
lenho da Cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitando
dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os
anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam
a vossa glória. Concedei-nos
também a nós associar-nos
aos seus louvores, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, ó Pai, vós sois
santo e fonte de toda santi-

dade. Santificai, pois, estas
oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para
nós o Corpo e = o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
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:
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!

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. Rezemos, com amor e
confiança, a oração que o
Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão

1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te
leva ao Pai. / Guiarei os passos teus e junto a ti hei
de seguir. / Sim! Eu irei e saberei como chegar ao
fim / de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei
também.
2. Vem, e eu te direi o que ainda estás a procurar:
/ a verdade é como o sol e invadirá teu coração. /
Sim! Eu irei e aprenderei minha razão de ser. / Eu
creio em Ti que crês em mim e, à tua Luz, verei a
Luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida participar.
/ Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem
maior. / Sim! Eu irei e viverei a vida inteira assim.
/ Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre
em nós.
4. Vem, que a terra espera quem possa e queira
realizar / com amor a construção de um mundo
novo, muito melhor. / Sim! Eu irei e levarei teu
nome aos meus irmãos. / Iremos nós e o teu
amor vai construir enfim a paz.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 77,29-30)

Eles comeram e beberam à vontade; o Senhor
satisfizera os seus desejos.

20. Canto de Ação de Graças
1. Que nenhuma família comece em qualquer
de repente! / Que nenhuma família termine por
falta de amor! / Que o casal seja um para o outro
de corpo e de mente / e que nada no mundo
separe um casal sonhador.
2. Que nenhuma família se abrigue debaixo da
ponte! / Que ninguém interfira no lar e na vida
dos dois. / Que ninguém os obrigue a viver sem
nenhum horizonte. / Que eles vivam do ontem,
no hoje e em função de um depois.
REFRÃO: Que a família comece e termine
sabendo onde vai. / E que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai. / Que a mulher
seja um céu de ternura, aconchego e calor. / E
que os filhos conheçam a força que brota do
amor. / Abençoa, Senhor, as famílias, amém!
/ Abençoa, Senhor, a minha também!
3. Que marido e mulher tenham força de amar

sem medida. / Que ninguém vá dormir sem pedir
ou sem dar seu perdão. / Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. / Que a família
celebre a partilha do abraço e do pão.
4. Que marido e mulher não se traiam nem
traiam seus filhos. / Que o ciúme não mate a
certeza do amor entre os dois. / Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho / seja a
firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que
nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar
sempre o alimento que nos
traz a verdadeira vida. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. A liturgia de hoje nos recordou a sabedoria que brota do mandamento novo trazido
por Jesus. A lei do amor respeita os pequenos,
valoriza os vínculos e fortalece a honestidade
pessoal. O Senhor Jesus não nos obriga a seguir
estes mandamentos. Acolhendo-os, porém, na
fé e na esperança, empenhemo-nos por vivê-los
todos os dias de nossas vidas.

23. Bênção Final e Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Sede propício, Senhor, ao
vosso povo, para que, repe-

lindo sempre o que vos desagrada, se alegre em cumprir
a vossa lei. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

P. Seja bendito o nome do
Senhor.
T. Agora e para sempre.

P. A nossa proteção está no
nome do Senhor.
T. Que fez o céu e a terra.

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!”
RETIROS DE CARNAVAL
O carnaval se aproxima. Em muitas paróquias, comunidades e movimentos, acontecerão retiros, horas-santas e
outros momentos de oração. Procure se informar.

