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Dia 01 − Terça-Feira

São Justino

Cor Litúrgica: Vermelha
Motivação Inicial: São Justino tem
uma história de vida muito bonita. Filho
de pais pagãos era filósofo e converteu-
se ao cristianismo. Por isso, procurava
dialogar com o povo sobre as coisas da
fé e do Evangelho. Usava a razão para
convencer sobre a verdade da fé. Dizia:
“E nosso desejo mais ardente o sofrer por
amor de nosso Senhor para ser salvos”.
Morreu martirizado. Enraizemos também
nossa vida em Cristo, nosso Salvador.

Oração
Ó Deus, que destes ao mártir São Jus-
tino um profundo conhecimento de Cristo
pela loucura da cruz, concedei-nos, por
sua intercessão, repelir os erros que nos
cercam e permanecer firmes na fé. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: A Palavra soli-
difica nossa vida em Deus e nos traz a
liberdade.

Primeira Leitura
(Tb 2,9-14)

Leitura do Livro de Tobias
Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, de-
pois de ter sepultado um morto, 9tomei
banho, entrei no pátio de minha casa
e deitei-me, junto à parede do pátio, dei-
xando o rosto descoberto por causa do ca-
lor. 10Não sabia que, na parede, por cima
de mim, havia pardais aninhados. Seu
excremento quente caiu nos meus olhos
e provocou manchas brancas. Fui procu-
rar os médicos para me tratarem. Quanto
mais remédios me aplicavam, mais meus
olhos se obscureciam com as manchas,
até que fiquei completamente cego. Du-
rante quatro anos estive privado da vista.
Todos os meus irmãos se afligiram por
minha causa. Aicar cuidou do meu sus-

tento, durante dois anos, até que par-
tiu para Elimaida. 11Naquela ocasião,
Ana, minha mulher, dedicou-se a traba-
lhos femininos, tecendo ló. 12Entregava
o produto aos patrões e estes lhe pa-
gavam o salário No sétimo dia do mês
de Distros, ela separou a peça de te-
cido que estava pronta, e mandou-a aos
patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário
e ainda lhe deram um cabrito para a
mesa. 13Quando entrou em minha casa,
o cabrito começou a balar. Chamei mi-
nha mulher e perguntei-lhe: “De onde
vem este cabrito? Não terá sido roubado?
Devolve-o a seus donos, pois não temos o
direito de comer coisa alguma roubada”.
14Ela respondeu-me: “É um presente que
me foi dado além do salário”. Mas não
acreditei nela e insisti que o devolvesse
aos patrões, ficando bastante contrari-
ado por causa disso. Ela então replicou:
“Onde estão as tuas esmolas? Onde estão
as tuas obras de justiça? Vê-se bem em
ti o que elas são!”

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 111)

−O coração do justo é firme e confi-
ante no Senhor.
−Feliz o homem que respeita o Senhor
e que ama com carinho a sua lei! Sua
descendência será forte sobre a terra,
abençoada a geração dos homens retos!
−Ele não teme receber notı́cias más: con-
fiando em Deus, seu coração está seguro.
Seu coração está tranqüilo e nada teme,
e confusos há de ver seus inimigos.
−Ele reparte com os pobres os seus bens,
permanece para sempre o bem que fez, e
crescerão a sua glória e seu poder.

Anúncio do Evangelho
(Mc 12,13-17)
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−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 13As autoridades manda-
ram alguns fariseus e alguns partidários
de Herodes, para apanharem Jesus em al-
guma palavra. 14Quando chegaram, dis-
seram a Jesus: “Mestre, sabemos que
tu és verdadeiro, e não dás preferência a
ninguém. Com efeito, tu não olhas para
as aparências do homem, mas ensinas,
com verdade, o caminho de Deus. Dize-
nos: É lı́cito ou não pagar o imposto a
César? Devemos pagar ou não?” 15Jesus
percebeu a hipocrisia deles, e respondeu:
“Por que me tentais? Trazei-me uma mo-
eda para que eu a veja.” 16Eles levaram
a moeda, e Jesus perguntou: “De quem
é a figura e a inscrição que está nessa
moeda?” Eles responderam: “É de César.”
17Então Jesus disse: “Dai, pois, a César o
que é de César, e a Deus o que é de Deus.”
E eles ficaram admirados com Jesus.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Senhor, nosso Deus, que nos ama e
nos dá sua misericórdia, roguemos com
toda a nossa fé, na certeza de seu amor
para conosco.

−Senhor, Deus da Vida, ouvi-nos!

1. FORTALECEI vossa Igreja em sua
missão, e que ela se alegre com
vossa presença amorosa entre nós,
nós vos rogamos.

2. AJUDAI-NOS, por vossa graça, a
viver com intensidade e dedicação,
vossa palavra, pela prática do bem,
da justiça, da concórdia e da cari-
dade, nós vos rogamos.

3. INSPIRAI os evangelizadores de
agora, para que sejam fortes na
esperança e sintam sem cessar o
amparo de vossa misericórdia, nós
vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, nós vos pedimos: concedei-nos
participar dignamente do mistério da Eu-
caristia, que São Justino defendeu com
admirável coragem. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Pós-Comunhão
Restaurados, ó Deus, pelo alimento
celeste, nós vos suplicamos que, se-
guindo o ensinamento do mártir São Jus-
tino, permaneçamos sempre em ação de
graças pelos dons recebidos. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 02 − Quarta-Feira

9ª Semana Do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: A fé é dom sem me-
dida que o Senhor nos dá. Meditando
sua Palavra reconhecemos seu amor por
nós e o quanto sua Palavra nos faz livres.
Mas é preciso perder nossas ideias indi-
vidualistas e abraçar a largueza do pen-
samento divino. Os saduceus interrogam
sobre as coisas humanas e Jesus lhes

explica sobre as coisas divinas. Quando
ficamos presos a nossas ideias, não mu-
damos nada, mesmo que estejamos con-
vencidos da verdade.

Oração
Ó Deus, cuja providência jamais falha,
nós vos suplicamos humildemente: afas-
tai de nós o que é nocivo e concedei-nos
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tudo o que for útil. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: A palavra do se-
nhor encontra o seu lugar no coração
humilde que deixa para trás a autossu-
ficiência e se abre para o amor de Cristo.

Primeira Leitura
(Tb 3,1-11a.16-17a)

Leitura do Livro de Tobias
Naqueles dias: 1Tomado de grande tris-
teza, pus-me a suspirar e a chorar. E,
depois, comecei a rezar, entre gemidos:
2“Senhor, tu és justo, e justas são todas
as tuas obras. Todos os teus caminhos
são misericórdia e verdade e és tu quem
julga o mundo. 3Agora, Senhor, lembra-
te de mim, olha para mim, e não me cas-
tigues por causa de meus pecados, de mi-
nhas transgressões ou de meus pais, que
pecaram diante de ti. 4Porque não obe-
decemos aos teus preceitos, entregaste-
nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte,
e fizeste de nós assunto de provérbios,
alvo de zombaria e de injúria em todas as
nações, entre as quais nos dispersaste.
5Agora, porém, vejo que são verdadeiros
os teus numerosos julgamentos, quando
me tratas segundo os meus pecados e os
pecados de meus pais, pois não cumpri-
mos teus mandamentos nem caminha-
mos na verdade diante de ti. 6Trata-me,
pois, como te aprouver. Ordena que seja
retomado de mim o meu espı́rito, para
que eu desapareça da face da terra e me
transforme em terra. Para mim é me-
lhor morrer do que viver, pois tenho ou-
vido injúrias caluniosas e sinto em mim
profunda tristeza. Senhor, ordena que
eu seja libertado desta angústia. Deixa-
me ir para a morada eterna e não afas-
tes, Senhor, de mim a tua face. Para
mim é preferı́vel morrer a ver tão grande
angústia em minha vida, ouvindo ainda
tais injúrias”. 7Naquele mesmo dia, Sara,
filha de Ragüel, que morava em Ecbátana,
na Média, teve também que ouvir injúrias

de uma das escravas de seu pai. 8Ela fora
dada em casamento a sete homens, mas o
perverso demônio Asmodeu havia-os ma-
tado, antes de estarem com ela, como es-
posa. A escrava disse-lhe: “És tu que su-
focas teus maridos! Já foste dada a sete
homens e de nenhum até agora tiveste
proveito. 9Por que nos espancas por te-
rem morrido os teus maridos? Vai-te em-
bora com eles e jamais vejamos filho ou
filha nascidos de ti!” 10Naquele dia, Sara
ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-
se a chorar. E subiu ao aposento de seu
pai, no andar superior, com a intenção de
se enforcar. Mas, pensando melhor, disse
consigo mesma: “Não quero que venham
injuriar a meu pai e dizer-lhe: ‘Tinhas
uma filha muito querida e ela enforcou-se
por causa de suas desgraças’. Assim, eu
faria baixar à sepultura a velhice amar-
gurada de meu pai. É melhor para mim,
em vez de me enforcar, pedir ao Senhor
que me faça morrer, para não mais ouvir
injúrias em minha vida”. 11aNo mesmo
instante, estendendo as mãos em direção
à janela, fez esta oração: “Tu és bendito,
Deus de misericórdia, e é bendito eterna-
mente o teu nome!” 16Na mesma hora, a
prece dos dois foi ouvida perante a glória
de Deus. 17ae Rafael foi enviado para cu-
rar a ambos.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 24)

−A vós, Senhor, eu elevo a minha
alma.
−Senhor meu Deus em vós confio: que
eu não seja envergonhado nem triunfem
sobre mim os inimigos! Não se envergo-
nha quem em vós põe a esperança, mas
sim, quem nega por um nada a sua fé.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos.
−Fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação.
−Recordai, Senhor meu Deus, vossa ter-
nura e a vossa compaixão que são eter-
nas! De mim lembrai-vos, porque sois
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Paróquia São Jose Operário

misericórdia e sois bondade sem limites,
ó Senhor!
−O Senhor é piedade e retidão, e recon-
duz ao bom caminho os pecadores. Ele
dirige os humildes na justiça, e aos po-
bres ele ensina o seu caminho.

Anúncio do Evangelho
(Mc 12,18-27)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 18Vieram ter com Jesus
alguns saduceus, os quais afirmam que
não existe ressurreição e lhe propuse-
ram este caso: 19’Mestre, Moisés deu-nos
esta prescrição: “Se morrer o irmão de
alguém, e deixar a esposa sem filhos, o
irmão desse homem deve casar-se com a
viúva, a fim de garantir a descendência
de seu irmão.’ 20Ora, havia sete irmãos:
o mais velho casou-se, e morreu sem dei-
xar descendência. 21O segundo casou-se
com a viúva, e morreu sem deixar des-
cendência. E a mesma coisa aconteceu
com o terceiro. 22E nenhum dos sete
deixou descendência. Por último, mor-
reu também a mulher. 23Na ressurreição,
quando eles ressuscitarem, de quem será
ela mulher? Por que os sete se casaram
com ela!” 24Jesus respondeu: “Acaso, vós
não estais enganados, por não conhecer-
des as Escrituras, nem o poder de Deus?
25Com efeito, quando os mortos ressus-
citarem, os homens e as mulheres não
se casarão, pois serão como os anjos do
céu. 26Quanto ao fato da ressurreição dos
mortos, não lestes, no livro de Moisés, na
passagem da sarça ardente, como Deus
lhe falou: ‘Eu sou o Deus de Abraão, o
Deus de Isaac e o Deus de Jacó’? 27Ora,

ele não é Deus de mortos, mas de vivos!
Vós estais muito enganados.”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Senhor Deus, elevamos nossa
alma, pois confiamos em vossa mise-
ricórdia. Cheios de fé e de confiança, nós
vos rogamos: Aumentai, Senhor, nossa
fé, nossa esperança!

1. FAZEI-NOS viver unidos em Vossa
Igreja, assumindo a vida de Comu-
nidade e de fraternidade, nós vos
pedimos.

2. DAI-NOS a graça de firmar nossa
fé na ressurreição de vosso Filho,
nossa vida e salvação, nós vos pedi-
mos.

3. INSPIRAI-NOS atitudes de justiça,
de caridade e de solidariedade, prin-
cipalmente com os mais sofredores,
nós vos pedimos.

Sobre as Oferendas
Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai,
acorremos ao altar com nossas oferen-
das; dai-nos, por vossa graça, ser puri-
ficados pela Eucaristia que celebramos.
Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, governai pelo vosso Espı́rito aos
que nutris com o Corpo e o Sangue do
vosso Filho. Dai-nos proclama nossa fé
não somente em palavras mas também
na verdade de nossas ações, para que
mereçamos entrar no reino dos céus. Por
Cristo, nosso Senhor.
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Dia 03 − Solenidade de Corpus Christi

Solenidade de Corpus Christi

Cor Litúrgica: Branca
A celebração deste dia memorável, dia de
Corpus Christi, vem nos lembrar intensa-
mente a nova e eterna Aliança de Cristo
conosco. Estamos diante do mistério
mais belo e consolador. Ele é fonte de
vida, é presença real, que nos faz sen-
tir pequenos, mas que toca no mais
profundo de nossa existência. Eucaris-
tia: o Senhor derrama e faz transbordar
sua vida por amor de nós e para nossa
salvação.
Graças e louvores se deem a cada mo-
mento; ao santı́ssimo e divinı́ssimo Sa-
cramento.

Oração

SENHOR JESUS CRISTO, neste ad-
mirável sacramento nos deixastes o me-
morial da vossa paixão. Dai-nos venerar
com tao grande amor o mistério do vosso
Corpo e do voso Sangue, que possamos
colher continuamente os frutos da vossa
redenção. Vós, que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Aquele que oferece de si mesmo de nós,
espera que sejamos ofertas de mise-
ricórdia. Com Cristo somos doadores de
vida no mundo.

Primeira Leitura
(Ex 24,3-8)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 3Moisés veio e transmitiu
ao povo todas as palavras do Senhor e
todos os decretos. O povo respondeu em
coro: “Faremos tudo o que o Senhor nos
disse”. 4Então Moisés escreveu todas as

palavras do Senhor. Levantando-se na
manhã seguinte, ergueu ao pé da mon-
tanha um altar e doze marcos de pedra
pelas doze tribos de Israel. 5Em seguida,
mandou alguns jovens israelitas ofere-
cer holocaustos e imolar novilhos como
sacrifı́cios pacı́ficos ao Senhor. 6Moisés
tomou metade do sangue e o pôs em vasi-
lhas, e derramou a outra metade sobre o
altar. 7Tomou depois o livro da aliança e
o leu em voz alta ao povo, que respondeu:
“Faremos tudo o que o Senhor disse e
lhe obedeceremos”. 8Moisés, então, com
o sangue separado, aspergiu o povo, di-
zendo: “Este é o sangue da aliança, que o
Senhor fez convosco, segundo todas estas
palavras”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 115)

−Elevo o cálice da minha salvação, in-
vocando o nome santo do Senhor.
−Que poderei retribuir ao Senhor Deus
por tudo aquilo que ele fez em meu fa-
vor? Elevo o cálice da minha salvação,
invocando o nome santo do Senhor.
−É sentida por demais pelo Senhor a
morte de seus santos, seus amigos. Eis
que sou o vosso servo, ó Senhor, que nas-
ceu de vossa serva; mas me quebrastes
os grilhões da escravidão!
−Por isso oferto um sacrifı́cio de louvor,
invocando o nome santo do Senhor. Vou
cumprir minhas promessas ao Senhor na
presença de seu povo reunido.

Segunda Leitura
(Hb 9,11-15)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 11Cristo veio como sumo-
sacerdote dos bens futuros. Através de
uma tenda maior e mais perfeita, que
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não é obra de mãos humanas, isto é,
que não faz parte desta criação, 12e não
com o sangue de bodes e bezerros, mas
com o seu próprio sangue, ele entrou no
Santuário uma vez por todas, obtendo
uma redenção eterna. 13De fato, se o san-
gue de bodes e touros, e a cinza de novi-
lhas espalhada sobre os seres impuros os
santifica e realiza a pureza ritual dos cor-
pos, 14quanto mais o Sangue de Cristo,
purificará a nossa consciência das obras
mortas, para servirmos ao Deus vivo,
pois, em virtude do espı́rito eterno, Cristo
se ofereceu a si mesmo a Deus como
vı́tima sem mancha. 15Por isso, ele é me-
diador de uma nova aliança. Pela sua
morte, ele reparou as transgressões co-
metidas no decorrer da primeira aliança.
E, assim, aqueles que são chamados re-
cebem a promessa da herança eterna.

−Palavra do Senhor.

Sequência

−Terra exulta de alegria, louva teu Pastor
e guia com teus hinos, tua voz! (bis)
−Tanto possas, tanto ouses, em louvá-
lo não repouses: Sempre excede o teu
louvor! (bis)
−Hoje a Igreja te convida: Ao Pão vivo
que dá vida, vem com ela celebrar! (bis)
−Este Pão que o mundo o creia! Por
Jesus, na santa Ceia, foi entregue aos
que escolheu. (bis)
−Nosso júbilo cantemos, nosso amor ma-
nifestemos, pois transborda o coração!
(bis)
−Quão solene a festa, o dia, que
da santa Eucaristia, nos recorda a
instituição! (bis)
−Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e
realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. (bis)
−Era sombra o antigo povo, o que é ve-
lho cede ao novo: Foge a noite, chega
a luz. (bis)
−O que o Cristo fez na ceia, manda à
Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar.
(bis)

−Seu preceito conhecemos: Pão e vi-
nho consagramos, para nossa salvação.
(bis)
−Faz-se carne o pão de trigo, faz-se san-
gue o vinho amigo: Deve-o crer todo
cristão. (bis)
−Se não vês nem compreendes, gosto
e vista tu transcendes, elevado pela fé.
(bis)
−Pão e vinho, eis o que vemos; Mas ao
Cristo é que nós temos em tão ı́nfimos
sinais. (bis)
−Alimento verdadeiro permanece o
Cristo inteiro, quer no vinho, quer no
pão. (bis)
−É por todos recebido, não em parte ou
dividido, pois inteiro é que se dá. (bis)
−Um ou mil comunga dele, tanto este
quanto aquele: Multiplica-se o Senhor.
(bis)
−Dá-se ao bom como ao perverso, mas
o efeito é bem diverso, vida e morte traz
em si. (bis)
−Pensa bem: igual comida, se ao que é
bom enche de vida, traz a morte para
o mal. (bis)
−Eis a hóstia dividida. Quem hesita,
quem duvida? Como é toda o autor da
vida, a partı́cula também.
−Jesus não é atingido: O sinal é que é
partido; Mas não é diminuı́do, nem se
muda o que contém.
(Forma breve)
−Eis o Pão que os anjos comem transfor-
mado em Pão do homem; Só os filhos o
consomem: Não será lançado aos cães!
−Em sinais prefigurados por Abraão foi
imolado no Cordeiro aos pais foi dado,
no deserto foi maná.
−Bom pastor, Pão de verdade, pie-
dade, ó Jesus, piedade, conservai-nos
na unidade, extingui nossa orfandade,
transportai-nos para o Pai.
−Aos mortais dando comida, dais
também o Pão da vida; Que a famı́lia
assim nutrida, seja um dia reunida,
aos convivas lá do céu!
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Anúncio do Evangelho
(Mc 14,12-16.22-26)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

12No primeiro dia dos Ázimos, quando se
imolava o cordeiro pascal, os discı́pulos
disseram a Jesus: ’Onde queres que
façamos os preparativos para comeres
a Páscoa?’ 13Jesus enviou então dois dos
seus discı́pulos e lhes disse: “Ide à ci-
dade. Um homem carregando um jarro
de água virá ao vosso encontro. Segui-
o 14e dizei ao dono da casa em que ele
entrar: ‘O Mestre manda dizer: onde
está a sala em que vou comer a Páscoa
com os meus discı́pulos?’ 15Então ele
vos mostrará, no andar de cima, uma
grande sala, arrumada com almofadas.
Ali fareis os preparativos para nós!” 16Os
discı́pulos saı́ram e foram à cidade. En-
contraram tudo como Jesus havia dito,
e prepararam a Páscoa. 22Enquanto co-
miam, Jesus tomou o pão e, tendo pro-
nunciado a bênção, partiu-o e entregou-
lhes, dizendo: “Tomai, isto é o meu
corpo”. 23Em seguida, tomou o cálice,
deu graças, entregou-lhes e todos bebe-
ram dele. 24Jesus lhes disse: “Isto é o
meu sangue, o sangue da aliança, que
é derramado em favor de muitos. 25Em
verdade vos digo, não beberei mais do
fruto da videira, até o dia em que beberei
o vinho novo no Reino de Deus”. 26Depois
de terem cantado o hino, foram para o
monte das Oliveiras.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, vós que nos renovais em
vossa misericórdia, concebei-nos viver
dignamente nossa fé em vosso Filho Je-
sus. Humildes e confiantes vos pedimos:

Senhor, Pão da vida, salvai-nos!

1. EDUCAI-NOS nos valores do Evan-
gelho e fazei-nos fiéis ao ensinamen-
tos de Cristo, nós vos clamamos, Se-
nhor.

2. GUIAI com vossa luz inefável, nos-
sas Comunidades, e assim elas vi-
vam na esperança, na prática da ca-
ridade, da justiça e da solidariedade,
nós vos clamamos, Senhor.

3. AJUDAI e inspirai vossos Ministros
ordenados, para que tomando cons-
ciente do que fazem, sejam felizes e
encaminhem as pessoas em vossa
misericórdia, nós vos clamamos, Se-
nhor.

4. FAZEI crescer no coração dos jovens
e das crianças, dos adultos e das
famı́lias, o amor para com a Eucaris-
tia e dela se alimentem sem cessar,
nó vos clamamos, Senhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

CONCEDEI, ó Deus, à vossa Igreja os
dons da unidade e da paz, simbolizados
pelo pão e o vinho que oferecemos na
sagrada eucaristia. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Oração Eucarı́stica III

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−Corações ao alto.
−O nosso coração está em Deus.
−Demos graça ao Senhor, nosso Deus.
−É nosso dever e nossa salvação

Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
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Paróquia São Jose Operário

vosso filho e Senhor nosso, e pela força
do Espı́rito Santo, dais vida e santidade
a todas as coisas e não cessais de reunir
o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um
sacrifı́cio perfeito.
−Santificai e reuni o vosso povo!
Por isso, nós vos suplicamos: santificai
pelo Espı́rito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas,
a fim de que se tornem o Corpo † e o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar
este mistério.
−Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão, deu graças, e o partiu e deu
a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
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 TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Celebrando agora, ó Pai, a memória do
vosso Filho, da sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua as-
censão ao céu, e enquanto esperamos a
sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifı́cio de vida e
santidade.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vossa
Igreja, reconhecei o sacrifı́cio que nos
reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espı́rito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espı́rito.

−Fazei de nós um só corpo e um só
espı́rito!
Que ele faça de nós uma oferenda per-
feita para alcançarmos a vida eterna com
os vossos santos: a virgem Maria, mãe
de Deus, os vossos apóstolos e mártires
(santo do dia ou padroeiro) e de todos os
santos, que não cessam de interceder por
nós na vossa presença.
−Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifı́cio da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o papa N., o nosso bispo N.,
com os bispos do mundo inteiro, o clero
e todo o povo que conquistastes.
−Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei as preces da vossa famı́lia, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos
filhos e filhas dispersos pelo mundo in-
teiro.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Acolhei com bondade no vosso reino os
nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
−A todos saciai com vossa glória!
−Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo poderoso, na unidade do
Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

Pós-Comunhão

DAI-NOS, Senhor Jesus, possuir o gozo
eterno da vossa divindade, que já
começamos a saborear na terra, pela co-
munhão do vosso Corpo e do vosso San-
gue. Vós, que viveis e reinais para sem-
pre.
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Dia 04 − Sexta-Feira

9ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: A multidão escutava
atentamente a Jesus, pois estava sedenta
de vida e de salvação, e o reconhecia
como Senhor e Salvador. Outros, porém,
não partiam da fé, mas da razão, e que-
riam explicações humanas sobre a ver-
dade divina. Quem tem o coração simples
acolhe o Cristo como a Aliança eterna do
amor do Pai para conosco. O

Oração
Ó Deus, cuja providência jamais falha,
nós vos suplicamos humildemente: afas-
tai de nós o que é nocivo e concedei-nos
tudo o que for útil. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: A Palavra é a luz
divina que nos mostra por qual caminho
seguir.

Primeira Leitura
(Tb 11,5-17)

Leitura do Livro de Tobias
Naqueles dias: 5Ana estava sentada, ob-
servando atentamente o caminho por
onde devia chegar seu filho. 6Percebeu
que ele se aproximava e disse ao pai: “Teu
filho está chegando, e com ele o homem
que o acompanhou”. 7Antes que Tobias
se aproximasse do pai, Rafael lhe disse:
“Estou certo de que seus olhos se abrirão.
8Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O
remédio fará que as manchas brancas
se contraiam e se desprendam de seus
olhos. Teu pai vai recuperar a vista e en-
xergará a luz”. 9Ana correu, atirou-se ao
pescoço do filho e disse: “Voltei à ver-te,
meu filho, agora posso morrer!” E cho-
rou. 10Tobit levantou-se e, tropeçando,
atravessou a porta do pátio. 11Tobias foi
ao seu encontro, tendo na mão o fel do
peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-

o, disse: “Confiança, pai!” Derramou o
remédio e esfregou-o. 12Depois, com am-
bas as mãos, tirou-lhe as pelı́culas dos
cantos dos olhos. 13Então Tobit caiu-lhe
ao pescoço, chorando e dizendo: “Eu te
vejo, meu filho, luz de meus olhos!” 14E
acrescentou: “Bendito seja Deus! Bendito
seja o seu grande nome! Benditos sejam
todos os seus santos anjos por todos os
séculos! 15Porque, se ele me castigou,
agora vejo o meu filho Tobias!” A seguir,
Tobit entrou com Ana em sua casa, lou-
vando e bendizendo a Deus em alta voz,
por tudo o que lhes tinha acontecido. E
Tobias contou ao pai como tinha sido boa
a viagem deles, por obra do Senhor Deus,
como haviam trazido o dinheiro e como se
tinha casado com Sara, filha de Ragüel.
Aliás, ela já se aproximava das portas de
Nı́nive. 16Tobit e Ana alegraram-se muito
e saı́ram ao encontro da nora, às portas
da cidade. Vendo-o andar a passos largos
e com toda a firmeza, sem que ninguém
o conduzisse pela mão, os ninivitas se
admiraram. 17E diante deles Tobit lou-
vava e bendizia a Deus em alta voz, por
ter sido misericordioso para com ele e por
lhe ter aberto os olhos. E, aproximando-
se de Sara, mulher de seu filho Tobias,
abençoou-a e disse: “Bem vinda sejas,
minha filha! E bendito seja o teu Deus,
filha, que te trouxe para junto de nós!
Abençoado seja o teu pai, abençoado o
meu filho Tobias e abençoada sejas tu,
minha filha! Entra em tua casa com
saúde, a ti bênção e alegria! Entra, mi-
nha filha!” E naquele dia foi grande o
contentamento entre todos os judeus que
se encontravam em Nı́nive.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 145)

−Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

Junho de 2021 9ª Semana do Tempo Comum Dia 04 | Pág. 11
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−Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei
ao meu Deus sem cessar!
−O Senhor faz justiça aos que são opri-
midos; ele dá alimento aos famintos, é o
Senhor quem liberta os cativos.
−O Senhor abre os olhos aos cegos o Se-
nhor faz erguer-se o caı́do; o Senhor ama
aquele que é justo aÉ o Senhor quem
protege o estrangeiro.
−Ele ampara a viúva e o órfão mas con-
funde os caminhos dos maus. O Se-
nhor reinará para sempre! Ó Sião, o teu
Deus reinará para sempre e por todos os
séculos!

Anúncio do Evangelho
(Mc 12,35-37)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 35Jesus ensinava no Tem-
plo, dizendo: ’Como é que os mestres da
Lei dizem que o Messias é Filho de Davi?
36O próprio Davi, movido pelo Espı́rito
Santo, falou: “Disse o Senhor ao meu Se-
nhor: senta-te à minha direita, até que
eu ponha teus inimigos debaixo dos teus
pés’. 37Portanto, o próprio Davi chama
o Messias de Senhor. Como é que ele
pode então ser seu filho?” E uma grande
multidão o escutava com prazer.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Diante de nós, Senhor Deus, vós colo-
castes vosso amor e vossa mi- sericórdia.
Obrigado, Senhor, por vossa bondade, e
ouvi compassivo a prece de vosso povo.
−Senhor, Deus de bondade, escutai
nossa prece!

1. DAI-NOS, Senhor, um coração
aberto, servidor e sempre acolhedor
da verdade de vosso Reino, nós vos
pedimos.

2. DESPERTAI-NOS todos os dias para
a prática do bem, da caridade e da
misericórdia entre nós, nós vos pe-
dimos.

3. GUIAI nossas comunidades sob a
luz de vosso Santo Espı́rito, para
que sejam instrumentos e sinais de
vosso Reino, nós vos pedimos.

Sobre as Oferendas
Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai,
acorremos ao altar com nossas oferen-
das; dai-nos, por vossa graça, ser purifi-
cados pela Eucaristiaque celebramos, por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
O Deus, governai pelo vosso Espı́rito aos
que nutris com o Corpo e o Sangue do
vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé
não somente em palavras, mas também
na verdade de nossas ações, para que
mereçamos entrar no reino dos céus. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 05 − Sábado

São Bonifácio

Cor Litúrgica: Vermelho

Motivação Inicial: Motivação Inicial:
Sáo Bonifácio nasceu na Inglaterra no
ano 673. Foi monge e grande missionário
dos povos germânicos. Adaptou a Litur-

gia conforme as necessidades locais e pro-
moveu a reforma da Igreja na França. Ti-
nha grande espı́rito evangelizador, sem
descuidar-se de sua condição de monge.
Aos 81 anos entregou seus encargos aos
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seus colaboradores e partiu para a Frı́sia,
com um processo de pregar aos pagãos.
Mas eles o atacaram e o mataram. E re-
conhecido como grande apóstolo da Ale-
manha

Oração
Interceda por nós, ó Deus, o mártir São
Bonifácio, para que guardemos fielmente
e proclamemos em nossas obras a fé que
ele ensinou com a sua palavra e teste-
munhou com o seu sangue. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra é a luz
divina que ilumina nossa vida e nos torna
pessoas generosas.

Primeira Leitura
(Tb 12,1.5-15.20)

Leitura do Livro de Tobias
Naqueles dias: 1Tobit chamou Tobias,
seu filho, e disse-lhe: “Filho, pague-
mos o salário ao homem que viajou con-
tigo, acrescentando uma gratificação”.
5Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe:
“Recebe como salário a metade de tudo
o que trouxeste ao voltar, e vai em paz”.
6Então Rafael chamou os dois à parte
e disse-lhes: “Bendizei a Deus e dai-lhe
graças, diante de todos os viventes, pelos
benefı́cios que vos concedeu. Bendizei
e cantai o seu nome. Manifestai a to-
dos os homens as obras de Deus, como
é justo, e não hesiteis em expressar-lhe
o vosso reconhecimento. 7Se é bom guar-
dar o segredo do rei, é justo revelar e
publicar as obras de Deus. Fazei o bem,
e o mal não vos atingirá. 8É valiosa a
oração com o jejum, e a esmola com a
justiça. Melhor é pouco com justiça, do
que muito com iniqüidade. Melhor é dar
esmolas, do que acumular tesouros. 9A
esmola livra da morte e purifica de todo
pecado. Os que dão esmola serão sacia-
dos de vida. 10Aqueles, porém, que come-
tem o pecado e a injustiça, são inimigos

de si mesmos. 11E agora vos manifesta-
rei toda a verdade, sem vos ocultar coisa
alguma. Já vos declarei e disse: ‘É bom
guardar o segredo do rei, mas as obras de
Deus devem ser reveladas, com a glória
devida’. 12Pois bem, quando tu e Sara
fazı́eis oração, eu apresentava o memo-
rial da vossa prece diante da glória do Se-
nhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobit,
enterravas os mortos. 13Quando não hesi-
taste em levantar-te da mesa, deixando a
refeição e saindo para sepultar um morto,
fui enviado a ti para te pôr à prova. 14Mas
Deus enviou-me, também, para te curar
a ti e a Sara, tua nora. 15Eu sou Rafael,
um dos sete anjos que permanecem di-
ante da glória do Senhor e têm acesso à
sua presença. 20Agora, bendizei o Senhor
sobre a terra e dai graças a Deus. Eis
que subo para junto de quem me enviou.
Escrevi tudo o que vos aconteceu”. E o
anjo desapareceu.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Tb 13)

−Bendito seja Deus, que vive eterna-
mente!
−Porque vós castigais e salvais, fazeis
descer aos abismos da terra, e de lá nos
trazeis novamente: de vossa mão nada
pode escapar.
−Compreendei o que fez para nós, dai-
lhe graças, com todo o respeito! Vossas
obras celebrem a Deus e exaltem o Rei
sempiterno!
−Eu desejo, de toda a minh’alma alegrar-
me em Deus, Rei dos céus.
−Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei
festa e alegres louvai-o!

Anúncio do Evangelho
(Mc 12,38-44)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
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−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 38Jesus dizia, no seu en-
sinamento a uma grande multidão: “To-
mai cuidado com os doutores da Lei! Eles
gostam de andar com roupas vistosas, de
ser cumprimentados nas praças públicas;
39gostam das primeiras cadeiras nas si-
nagogas e dos melhores lugares nos ban-
quetes. 40Eles devoram as casas das
viúvas, fingindo fazer longas orações. Por
isso eles receberão a pior condenação”.
41Jesus estava sentado no Templo, di-
ante do cofre das esmolas, e observava
como a multidão depositava suas moe-
das no cofre. Muitos ricos depositavam
grandes quantias. 42Então chegou uma
pobre viúva que deu duas pequenas moe-
das, que não valiam quase nada. 43Jesus
chamou os discı́pulos e disse: “Em ver-
dade vos digo, esta pobre viúva deu mais
do que todos os outros que ofereceram
esmolas. 44Todos deram do que tinham
de sobra, enquanto ela, na sua pobreza,
ofereceu tudo aquilo que possuı́a para
viver”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, vós sois muito bom para
nós, vosso povo. Esperamos sem cessar

em vosso amor. Por isso, nós vos pedi-
mos confiantes: Senhor, Deus da Vida,
atendei-nos!

1. TRANSBORDAI de vosso amor
nosso coração, e fazei-nos miseri-
cordiosos uns com os outros, nós
vos rogamos.

2. FORTALECEI as Comunidades
cristãs na prática da caridade e da
acolhida fraterna, nós vos rogamos.

3. ABRI nossos olhos para enxergar-
mos as necessidade dos mais pobres
que nós, e fazei-nos estender-lhes
nossa mãos para ajudá-los, nós vos
rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus de bondade, derramai a
vossa bênção sobre estas oferendas, e
confirmai-nos na fé que São Bonifácio tes-
temunhou derramando seu sangue. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Refeitos por esta Eucaristia, concedei-
nos, ó Deus, que, imitando a constância
de São Bonifácio, podemos merecer um
dia o prê-mio da nossa paciência. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 06 − 10º Domingo do Tempo Comum

10º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
O convite de Jesus é para que sejamos
da Famı́lia de Deus. Todos os que se
esforçam para viver sua Palavra, fazem
parte dessa famı́lia. Jesus liberta os que
estão excluı́dos e à margem da vida, pois
os mais humildes acolhem bem depressa
o que vem de Deus. Sejamos, pois, de
fato, da Famı́lia divina e seguindo o Cristo

nos tornemos testemunho profético liber-
tador das muitas realidades opressoras
de nossos dias.

Hino de Louvor

Glória a Deus nas alturas E paz na terra
aos homens por ele amados. Senhor
Deus, Rei dos céus Deus pai todo pode-
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roso. Nós vos louvamos, nós vos bendize-
mos, Nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, Nós vos damos graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Fi-
lho 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 suplica. Vós que estais a
direita do Pai Tende piedade de nós. Só
vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós
o Altı́ssimo Jesus Cristo Com o Espı́rito
Santo na Glória de Deus Pai De Deus
Pai Na Glória de Deus Pai. Amém.

Oração

Ó DEUS, fonte de todo o bem, aten-
dei ao nosso apelo e fazei-nos, por
vossa inspiração, pensar o que é certo
e realizar-lo com vossa ajuda. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

A Palavra anuncia que jamais Deus nos
abandona, até mesmo quando recusa seu
projeto de amor.

Primeira Leitura
(Gn 3,9-15)

Leitura do Livro do Gênesis
Depois que o homem comeu da fruta da
árvore, 9o Senhor Deus chamou Adão,
dizendo: “Onde estás?” 10E ele respon-
deu: “Ouvi tua voz no jardim, e fiquei
com medo, porque estava nu; e me es-
condi”. 11Disse-lhe o Senhor Deus: “E
quem te disse que estavas nu? Então co-
meste da árvore, de cujo fruto te proibi
comer?” 12Adão disse: “A mulher que tu
me deste por companheira, foi ela que
me deu do fruto da árvore, e eu comi”.
13Disse o Senhor Deus à mulher: “Por
que fizeste isso?” E a mulher respon-
deu: “A serpente enganou-me e eu comi”.

14Então o Senhor Deus disse à serpente:
“Porque fizeste isso, serás maldita entre
todos os animais domésticos e todos os
animais selvagens! Rastejarás sobre o
ventre e comerás pó todos os dias da tua
vida! 15Porei inimizade entre ti e a mu-
lher, entre a tua descendência e a dela.
Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 129)

−No Senhor toda graça e redenção!
−Das profundezas eu clamo a vós, Se-
nhor, escutai a minha voz! Vossos ouvi-
dos estejam bem atentos ao clamor da
minha prece!
−Se levardes em conta nossas faltas,
quem haverá de subsistir? Mas em vós
se encontra o perdão, eu vos temo e em
vós espero.
−No Senhor ponho a minha esperança,
espero em sua palavra. A minh’alma es-
pera no Senhor mais que o vigia pela au-
rora.
−Espere Israel pelo Senhor, pois no Se-
nhor se encontra toda graça e copiosa
redenção. Ele vem libertar a Israel de
toda a sua culpa.

Segunda Leitura
(2Cor 4,13-18-5,1)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 13Sustentados pelo mesmo
espı́rito de fé, conforme o que está escrito:
“Eu creio e, por isso, falei”, nós também
cremos e, por isso, falamos, 14certos de
que aquele que ressuscitou o Senhor Je-
sus nos ressuscitará também com Jesus
e nos colocará ao seu lado, juntamente
convosco. 15E tudo isso é por causa de
vós, para que a abundância da graça
em um número maior de pessoas faça
crescer a ação de graças para a glória
de Deus. 16Por isso, não desanimamos.
Mesmo se o nosso homem exterior se
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vai arruinando, o nosso homem interior,
pelo contrário, vai-se renovando, dia a
dia. 17Com efeito, o volume insignificante
de uma tribulação momentânea acarreta
para nós uma glória eterna e incomen-
surável. 18E isso acontece, porque vol-
tamos os nossos olhares para as coisas
invisı́veis e não para as coisas visı́veis.
Pois o que é visı́vel é passageiro, mas o
que é invisı́vel é eterno. 5,1De fato, sa-
bemos que, se a tenda em que moramos
neste mundo for destruı́da, Deus nos dá
uma outra moradia no céu que não é obra
de mãos humanas, mas que é eterna.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mc 3,20-35)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 20Jesus voltou para casa
com os seus discı́pulos. E de novo se reu-
niu tanta gente que eles nem sequer po-
diam comer. 21Quando souberam disso,
os parentes de Jesus saı́ram para agarrá-
lo, porque diziam que estava fora de
si. 22Os mestres da Lei, que tinham
vindo de Jerusalém, diziam que ele estava
possuı́do por Belzebu, e que pelo prı́ncipe
dos demônios ele expulsava os demônios.
23Então Jesus os chamou e falou-lhes em
parábolas: “Como é que Satanás pode
expulsar a Satanás? 24Se um reino se
divide contra si mesmo, ele não poderá
manter-se. 25Se uma famı́lia se divide
contra si mesma, ela não poderá manter-
se. 26Assim, se Satanás se levanta contra
si mesmo e se divide, não poderá sobrevi-
ver, mas será destruı́do. 27Ninguém pode
entrar na casa de um homem forte para
roubar seus bens, sem antes o amarrar.
Só depois poderá saquear sua casa. 28Em
verdade vos digo: tudo será perdoado aos
homens, tanto os pecados, como qual-
quer blasfêmia que tiverem dito. 29Mas

quem blasfemar contra o Espı́rito Santo,
nunca será perdoado, mas será culpado
de um pecado eterno”. 30Jesus falou isso,
porque diziam: “Ele está possuı́do por um
espı́rito mau”. 31Nisso chegaram sua mãe
e seus irmãos. Eles ficaram do lado de
fora e mandaram chamá-lo. 32Havia uma
multidão sentada ao redor dele. Então
lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos
estão lá fora à tua procura”. 33Ele res-
pondeu: “Quem é minha mãe, e quem
são meus irmãos?” 34E olhando para os
que estavam sentados ao seu redor, disse:
“Aqui estão minha mãe e meus irmãos.
35Quem faz a vontade de Deus, esse é
meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Olhai compassivo, Senhor Deus e Pai,
para nós, vosso povo, e em vossa bon-
dade ouvi nosso clamor: Deus da vida,
libertai-nos!

1. Olhai com misericórdia para vossa
Igreja, e dai-lhe a força necessária
para anunciar com fervor o Evange-
lho em nosso mundo tão cheio de
adversidades, nós vos rogamos.

2. OLHAI com ternura para nossa Co-
munidade, e fazei-a caminhar fir-
memente no ensinamento de vosso
Filho Jesus, sendo vossa verdadeira
famı́lia, nós vos rogamos.

3. CONSERVAI-NOS na força da
esperança e na união fraterna, para
que sejamos sinais de vosso Reino,
nós vos rogamos.

4. FORTALECEI nossa vida, e que pos-
samos, por vossa graça, reconhecer
em cada dia a imensidão de vosso
amor para conosco, nós Vos roga-
mos.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer
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Sobre as Oferendas

SENHOR NOSSO DEUS, vede nossa
disposição em vos servir e acolhei nossa
oferenda, para que este sacrifı́cio vos seja
agradável e nos faça crescer na caridade.
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarı́stica VI-B

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−Corações ao alto.
−O nosso coração está em Deus.
−Demos graça ao Senhor, nosso Deus.
−É nosso dever e nossa salvação

Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre
e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, cri-
ador do mundo e fonte da vida. Nunca
abandonais a obra da vossa sabedoria,
agindo sempre no meio de nós. Com
vosso braço poderoso, guiastes pelo de-
serto o vosso povo de Israel. Hoje, com
a luz e a força do Espı́rito Santo, acom-
panhais sempre a vossa Igreja, peregrina
neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso
Filho, a acompanhais pelos caminhos da
história até a felicidade perfeita em vosso
reino. Por esta razão, também nós, com
os anjos e santos, proclamamos a vossa
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo digno de lou-
vor, ó Deus, que amais os seres humanos
e sempre os assistis no caminho da vida.
Na verdade, é bendito o vosso Filho, pre-
sente no meio de nós, quando nos reu-
nimos por seu amor. Como outrora aos
discı́pulos, ele nos revela as Escrituras e
parte o pão para nós.
−O vosso Filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espı́rito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim
de que se tornem para nós o Corpo e † o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças e
o partiu e deu a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou a seus discı́pulos,
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 TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Salvador do mundo, salvai-nos, vós
que nos libertastes pela cruz e
ressurreição!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória
de Cristo, vosso Filho, nosso salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes
entrar na glória da ressurreição e colocas-
tes à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção. Olhai com bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos
o sacrifı́cio pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do
Espı́rito do vosso amor, sejamos conta-
dos, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
−Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Fortalecei, Senhor, na unidade os convi-
dados a participar da vossa mesa. Em
comunhão com o nosso papa N. e o nosso
bispo N. com todos os bispos, presbı́teros,
diáconos e com todo o vosso povo, possa-
mos irradiar confiança e alegria e cami-
nhar com fé e esperança pelas estradas
da vida.
−Tornai viva nossa fé, nossa
esperança!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs
(N. e N.), que adormeceram na paz do
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vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja
fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
−Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada virgem Maria, com os
apóstolos e mártires (com S. N.: santo do
dia ou padroeiro) e todos os santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,

Deus Pai todo poderoso, na unidade do
Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

Pós-Comunhão

−Oremos: Ó DEUS, que curais nossos
males, agi em nós por esta Eucaristia,
libertando-nos das más inclinações e ori-
entando para o bem a nossa vida. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 07 − Segunda-Feira

10º Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: A Palavra de Jesus
é clara e não deixa espaço para meias
medidas. Ele nos chama para trazer em
nossa vida a radicalidade do Evangelho:
sermos bem-aventurados! Essa verdade
se realiza em nós quando nos colocamos
ao serviço generoso dos irmãos e irmãs,
testemunhando o amor que afirmamos
ter. As bem-aventuranças são, portanto,
o programa de vida para o cristão.

Oração
Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei
ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa
inspiração, pensar o que é certo e realizá-
lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: A Palavra nos traz
sempre a novidade de Deus que é seu
amor e santidade.

Primeira Leitura
(2Cor 1,1-7)

Inı́cio da Segunda Carta de São Paulo aos
Corı́ntios
1Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por von-

tade de Deus e o irmão Timóteo, à Igreja
de Deus que está em Corinto e a todos
os santos que se encontram em toda a
Acaia: 2para vós, graça e paz da parte
de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus
Cristo. 3Bendito seja o Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das mi-
sericórdias e Deus de toda consolação.
4Ele nos consola em todas as nossas
aflições, para que, com a consolação que
nós mesmos recebemos de Deus, possa-
mos consolar os que se acham em toda
e qualquer aflição. 5Pois, à medida que
os sofrimentos de Cristo crescem para
nós, cresce também a nossa consolação
por Cristo. 6Se estamos em aflições,
é para a vossa consolação e salvação;
se somos consolados, é para a vossa
consolação. E essa consolação sustenta
a vossa paciência em meio aos mesmos
sofrimentos que nós também padecemos.
7E a nossa esperança a vosso respeito
é firme, pois sabemos que, assim como
participais dos nossos sofrimentos, parti-
cipais também da nossa consolação.

−Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
(Sl 33)

−Provai e vede quão suave é o Senhor!
−Bendirei o Senhor Deus em todo o
tempo, seu louvor estará sempre em mi-
nha boca. Minha alma se gloria no Se-
nhor; que ouçam os humildes e se ale-
grem!
−Comigo engrandecei ao Senhor Deus,
exaltemos todos juntos o seu nome! To-
das as vezes que o busquei, ele me ouviu,
e de todos os temores me livrou.
−Contemplai a sua face e alegrai-vos, e
vosso rosto não se cubra de vergonha!
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e
o Senhor o libertou de toda angústia.
−O anjo do Senhor vem acampar ao re-
dor dos que o temem, e os salva. Provai
e vede quão suave é o Senhor! Feliz o
homem que tem nele o seu refúgio!

Anúncio do Evangelho
(Mt 5,1-12a)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 1Vendo Jesus as mul-
tidões, subiu ao monte e sentou-se.
Os discı́pulos aproximaram-se, 2e Je-
sus começou a ensiná-los: 3“Bem-
aventurados os pobres em espı́rito, por-
que deles é o Reino dos Céus. 4Bem-
aventurados os aflitos, porque serão con-
solados. 5Bem-aventurados os man-
sos, porque possuirão a terra. 6Bem-
aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque serão saciados. 7Bem-
aventurados os misericordiosos, por-
que alcançarão misericórdia. 8Bem-
aventurados os puros de coração, porque
verão a Deus. 9Bem-aventurados os que
promovem a paz, porque serão chamados
filhos de Deus. 10Bem-aventurados os
que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o Reino dos Céus. 11Bem-

aventurados sois vós, quando vos inju-
riarem e perseguirem, e mentindo, dis-
serem todo tipo de mal contra vós, por
causa de mim. 12aAlegrai-vos e exultai,
porque será grande a vossa recompensa
nos céus.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Deus de bondade, a vós que nos ouvis
em vosso amor, vos apresentamos nos-
sos pedidos, Vinde em nosso socorro e
dai-nos vosssa paz.
−Fazei-nos, Senhor, bem-aventurados
de vosso Reino!

1. AUMENTAI o número de homens e
mulheres dispostas a vos servir com
gratidão nos pobres e infelizes, nos
marginalizados e excluı́dos, nós vos
pedimos.

2. TORNAI fecundas a vida e a ação
de vossos Ministros, para que sejam
fiéis aos vossos dons e des-temidos
servidores do Evangelho, nós vos pe-
dimos.

3. GUARDAI vossa Igreja das seduções
que possam desviá-la de sua missão,
e tornai-a fiel ao serviço de vosso
povo, nós vos pedimos.

Sobre as Oferendas
Senhor nosso Deus, vede nossa
disposição em vos servir e acolhei nossa
oferenda, para que este sacrifı́cio vos seja
agradável e nos faça crescer na caridade.
Por Cristo, nosso senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que curais nossos males, agi em
nós por esta Eucaristia, libertando-nos
das más inclinações e orientando para
o bem a nossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor.
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Dia 08 − Terça-Feira

10ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Jesus vem nos lem-
brar que somos o sal da terra e a luz
do mundo. Mas de que adianta o sal
se perdeu seu sabor? A luz; se per-
deu sua luminosidade? Nossa identidade
cristã é ser sal da terra e luz do mundo.
Essa é também uma identidade de bem-
aventurado. Somos chamados por Cristo
para sermos sinais de vida, e não de
morte. Essa é nossa vocação humana
e cristã: sermos geradores de vida.

Oração
Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei
ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa
inspiração, pensar o que é certo e realizá-
lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: A Palavra nos
desperta para uma confiança filial no Se-
nhor. Ele que nos socorre com sua mise-
ricórdia.

Primeira Leitura
(2Cor 1,18-22)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 18Eu vos asseguro, pela fideli-
dade de Deus: O ensinamento que vos
transmitimos não é “sim-e-não”. 19Pois
o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós
- a saber: eu, Silvano e Timóteo - pre-
gamos entre vós, nunca foi “sim-e-não”,
mas somente “sim”. 20Com efeito, é nele
que todas as promessas de Deus têm o
seu “sim” garantido. Por isso também,
é por ele que dizemos ’amém’ a Deus,
para a sua glória. 21É Deus que nos con-
firma, a nós e a vós, em nossa adesão a
Cristo, como também é Deus que nos un-
giu. 22Foi ele que nos marcou com o seu
selo e nos adiantou como sinal o Espı́rito

derramado em nossos corações.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 118)

−Fazei brilhar vosso semblante ao
vosso servo!
−Maravilhosos são os vossos testemu-
nhos, eis por que meu coração os ob-
serva!
−Vossa palavra, ao revelar-se, me ilu-
mina, ela dá sabedoria aos pequeninos
−Abro a boca e aspiro largamente, pois
estou ávido de vossos mandamentos.
−Senhor, voltai-vos para mim, tende pi-
edade, como fazeis para os que amam
vosso nome!
−Conforme a vossa lei firmai meus pas-
sos, para que não domine em mim a ini-
quidade
−Libertai-me da opressão e da calúnia,
para que eu possa observar vossos pre-
ceitos!
−Fazei brilhar vosso semblante ao vosso
servo, e ensinai-me vossas leis e manda-
mentos!

Anúncio do Evangelho
(Mt 5,13-16)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus
discı́pulos: 13Vós sois o sal da terra. Ora,
se o sal se tornar insosso, com que salga-
remos? Ele não servirá para mais nada,
senão para ser jogado fora e ser pisado
pelos homens. 14Vós sois a luz do mundo.
Não pode ficar escondida uma cidade
construı́da sobre um monte. 15Ninguém
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acende uma lâmpada, e a coloca debaixo
de uma vasilha, mas sim, num candeeiro,
onde brilha para todos que estão na casa.
16Assim também brilhe a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e louvem o vosso Pai que está
nos céus.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Fortificados pela Palavra que ouvimos,
elevemos com humildade ao Se nhor, nos-
sos rogos, e a Ele peçamos com fé: −Ouvi,
Senhor, nosso clamor!

1. FAZEI-NOS, Senhor, generosos uns
com os outros, e experimentamos
a alegria de vosso Reino, nós vos
pedimos, confiantes.

2. AJUDAI-NOS a ser sal da terra e
luz do mundo, pela prática do bem,

da misericórdia e da caridade para
com os mais necessitados, nós vos
pedimos, confiantes.

3. DAI-NOS experimentar em cada dia
a suavidade e a grandeza a paz que
nos santifica, nós vos pedimos, con-
fiantes.

Sobre as Oferendas
Senhor nosso Deus, vede nossa
disposição em vos servir e acolhei nossa
oferenda, para que este sacrifı́cio vos seja
agradável e nos faça crescer na caridade.
Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que curais nossos males, agi em
nós por esta Eucaristia, libertando-nos
das más inclinações e orientando para
o bem a nossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor.

Dia 09 − Quarta-Feira

São José de Anchieta

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Ao fazermos a
memória de São José de Anchieta, o Se-
nhor vem nos lembrar também sobre
nossa obrigação missionária. José de An-
chieta deixou sua terra natal, Portugal,
precisamente as Ilhas Canárias, para as-
sumir com fervor sua missão em nossa
pátria. Procurou compreender a cultura
dos povos indı́genas para evangelizá-los.
Tinha grande amor a Nossa Senhora, e
entre nós são conhecidos seus “Poemas
à Virgem”. Com Pe. Manoel da Nóbrega
fundou a cidade de São Paulo.

Oração
Derramai, Senhor, sobre nós a vossa
graça, um fim de que, um exemplo de
São José de Anchieta, apóstolo do Bra-

sil, sirvamos fielmente ao Evangelho,
tornando-nos tudo para todos, e nos
esforcemos em ganhar para vós nossos
irmãos no amor de Cristo. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Nossa missão
de cristãos é acender o fogo da verdade
de cristo e viver abrasados em seu amor
divino.

Primeira Leitura
(2Cor 3,4-11)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 4É por Cristo que temos tal
confiança perante Deus, 5não porque se-
jamos capazes por nós mesmos, de ter
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algum pensamento, como de nós mes-
mos, mas essa nossa capacidade vem de
Deus. 6Ele é que nos tornou capazes
de exercer o ministério de uma aliança
nova. Esta não é uma aliança da letra,
mas do Espı́rito. Pois a letra mata, mas
o Espı́rito comunica a vida. 7Se o mi-
nistério da morte, gravado em pedras com
letras, foi cercado de tanta glória, que
os israelitas não podiam fitar o rosto de
Moisés, por causa do seu fulgor, ainda
que passageiro, 8quanto mais glorioso
não será o ministério do Espı́rito? 9Pois,
se o ministério da condenação foi glorioso,
muito mais glorioso há de ser o ministério
ao serviço da justificação. 10Realmente,
em comparação com uma glória tão emi-
nente, já não se pode chamar glória o
que então tinha sido glorioso. 11Pois, se o
que era passageiro foi marcado de glória,
muito mais glorioso será o que perma-
nece.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 98)

−Santo é o Senhor nosso Deus!
−Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-
vos perante seus pés, pois é santo o Se-
nhor nosso Deus!
−Eis Moisés e Aarão entre os seus sacer-
dotes. E também Samuel invocava seu
nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia.
−Da coluna de nuvem falava com eles. E
guardavam a lei e os preceitos divinos,
que o Senhor nosso Deus tinha dado.
−Respondı́eis a eles, Senhor nosso Deus,
porque éreis um Deus paciente com eles,
mas sabı́eis punir seu pecado.
−Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-
vos perante seu monte, pois é santo o
Senhor nosso Deus!

Anúncio do Evangelho
(Mt 5,17-19)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus

Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 17Não 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 vı́rgula serão tiradas da
Lei, sem que tudo se cumpra. l9Portanto,
quem desobedecer a um só destes man-
damentos, por menor que seja, e ensi-
nar 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.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, recordamos as maravilhas
de vosso amor para conosco: vosso Filho
Jesus Cristo, aliança de vosso amor in-
comparável. Por vossa bondade, escutai
nosso clamor.
Guiai-nos, Senhor, no caminho de
vosso Reino!

1. DAI-NOS a graça de compreender o
Evangelho de vosso Filho, para o vi-
vermos com alegria em nossos dias,
nós vos rogamos.

2. FAZEI-NOS praticar, em nossa con-
vivência humana, a acolhida, bon-
dade e a misericórdia, nós vos roga-
mos.

3. ENVIAI muitos e santos trabalhado-
res a vossa Vinha, para que vosso
nome seja glorificado e o Evangelho
chegue aos confins da terra, nós vos
rogamos.

Sobre as Oferendas
Derramai, ó Deus, a vossa bênção, sobre
as ofertas que vos apresentamos ao cele-
brar a memória de São José de Anchieta,
e, recebendo-as em comunhão, sejamos
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perdoados de nossos culpas e saciados
de vosso dons. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que a comunhão da vossa Euca-
ristia nos revigore para que, alegrando-

nos na festa de São José de Anchieta, se-
jamos estimulados pelo exemplo de sua
vida apostólica. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 10 − Quinta-Feira

10ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Nossas atitudes
cristãs devem nos levar para a verdadeira
fraternidade e à pratica da justiça. So-
mos filhos e filhas de Deus e não deve ser
outra nossa atitude, senão a da fraterni-
dade. Atitudes venenosas que brotam no
coração se contrapõe ao projeto de Jesus
e geram a morte entre nós, criando di-
visão, rancor, tristeza, descontentamento.
Por qual caminho decidimos andar?

Oração
Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei
ao nosso apelo e fazeinos, por vossa
inspiração, pensar o que é certo e rea-
lizá-lo com vossa ajuda.Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra abre
horizontes de vida e nos aponta o cami-
nho que nos conduz à paz e à convivência
fraterna.

Primeira Leitura
(2Cor 3,15-4,1.3-6)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 15Até ao dia de hoje, quando os
israelitas lêem os escritos de Moisés, um
véu cobre o coração deles. 16Mas, todas
as vezes que o coração se converte ao Se-
nhor, o véu é tirado. 17Pois o Senhor é
o Espı́rito, e onde está o Espı́rito do Se-
nhor, aı́ está a liberdade. 18Todos nós,
porém, com o rosto descoberto, contem-

plamos e refletimos a glória do Senhor e
assim somos transformados à sua ima-
gem, pelo seu Espı́rito, com uma glória
cada vez maior. 4,1Não desanimamos no
exercı́cio deste ministério que recebemos
da misericórdia divina. 3E se o nosso
evangelho está velado, é só para aqueles
que perecem que ele está velado. 4O deus
deste mundo cegou a inteligência desses
incrédulos, para que eles não vejam a luz
esplendorosa do evangelho da glória de
Cristo que é a imagem de Deus. 5De fato,
não nos pregamos a nós mesmos, prega-
mos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a
nós, apresentamo-nos como servos vos-
sos, por causa de Jesus. 6Com efeito,
Deus que disse: “Do meio das trevas bri-
lhe a luz”, é o mesmo que fez brilhar a
sua luz em nossos corações, para tornar
claro o conhecimento da sua glória na
face de Cristo.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 84)

−A glória do Senhor habitará em nossa
terra.
−Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é
a paz que ele vai anunciar; ba paz para
o seu povo e seus amigos Está perto a
salvação dos que o temem, e a glória ha-
bitará em nossa terra.
−A verdade e o amor se encontrarão, a
justiça e a paz se abraçarão; da terra bro-
tará a fidelidade, e a justiça olhará dos
altos céus.
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−O Senhor nos dará tudo o que é bom, e
a nossa terra nos dará suas colheitas; a
justiça andará na sua frente e a salvação
há de seguir os passos seus.

Anúncio do Evangelho
(Mt 5,20-26)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 20“Se a vossa justiça não for
maior que a justiça dos mestres da Lei e
dos fariseus, vós não entrareis no Reino
dos Céus. 21Vósouvistes o que foi dito
aos antigos: ‘Não matarás! Quem ma-
tar será condenado pelo tribunal’. 22Eu,
porém, vos digo: todo aquele que se enco-
leriza com seu irmão será réu em juı́zo;
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 ali
te lembrares que teu irmão tem alguma
coisa contra ti, 24deixa a tua oferta ali di-
ante 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 con-
tigo 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: dali não
sairás, enquanto não pagares o último
centavo”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Na certeza do amor de Deus por nós e de
sua justiça, peçamos o auxı́lio do Senhor
para nossa vida, dizendo com fé: Guiai-
nos, Senhor, no caminho de vossa ver-
dade!

1. FIRMAI Vossa Igreja em sua missão,
e que ela seja uma resposta de vosso
amor no meio da história do mundo,
nós vos pedimos, Senhor.

2. FORTALECEI os evangelizadores
que anunciam o Evangelho de
Cristo, para que conduzam o povo
no caminho da vida, da libertação
da opressão e o leve à reconciliação,
nós vos pedimos, Senhor.

3. DESPERTAI nossa consciência hu-
mana para o valor da vida e de sua
sacralidade, para que nenhuma ati-
tude egoı́sta ou inconveniente venha
ferir vosso dom inefâvel, nós vos pe-
dimos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Senhor nosso Deus, vede nossa
disposição em vos servir e acolhei nossa
oferenda, para que este sacrifı́cio vos seja
agradável e nos faça crescer na caridade.
Por Cristo, nosso Senhor,

Pós-Comunhão
Ó Deus, que curais nossos males, agi em
nós por esta Eucaristia, libertando-nos
das más inclinações e orientando para
o bem a nossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor.
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Dia 11 − Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

Cor Litúrgica: Branca
Motivação Inicial: Cristo é modelo de
ser humano. Ele é o Senhor que tem
compaixão de nós, Cue se comove e quer
morar em nós. Junto dele bebemos da
forma eterna de vida, de sua ressurreição,
e Ele nos chama para sermos fiéis ao seu
amor. O coração pascal de Cristo quer
habitar em nosso peito e nos transformar
em vida, em compaixão, em misericórdia.

Oração
Concedei, ó Deus todo-poderoso, que,
alegrando-nos pela solenidade do
Coração do vosso Filho, meditemos como
maravilhas de seu amor e ver receber,
desta fonte de vida, uma torrente de
graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espı́rito
Santo.

A Palavra do Senhor: Cristo é a Palavra
viva do Pai que veio para o nosso meio.
Os sentimentos dele devem ser os nossos.

Primeira Leitura
(Os 11,1.3-4.8c-9)

Leitura da Profecia de Oséias
Assim diz o Senhor: 1“Quando Israel era
criança, eu já o amava, e desde o Egito
chamei meu filho. 3Ensinei Efraim a dar
os primeiros passos, tomei-o em meus
braços, mas eles não reconheceram que
eu cuidava deles. 4Eu os atraı́a com laços
de humanidade, com laços de amor; era
para eles como quem leva uma criança
ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de co-
mer. 8cMeu coração comove-se no ı́ntimo
e arde de compaixão. 9Não darei largas à
minha ira, não voltarei a destruir Efraim,
eu sou Deus, e não homem; o santo no
meio de vós, e não me servirei do terror.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Is 12)

−Com alegria bebereis do manancial
da salvação.
−Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e
nada temo; o Senhor é minha força, meu
louvor e salvação. Com alegria bebereis
no manancial da salvação.
−e direis naquele dia: Dai louvores ao Se-
nhor, invocai seu santo nome, anunciai
suas maravilhas, entre os povos procla-
mai que seu nome é o mais sublime.
−Louvai cantando ao nosso Deus, que fez
prodı́gios e portentos, publicai em toda
a terra suas grandes maravilhas! Exul-
tai cantando alegres, habitantes de Sião,
porque é grande em vosso meio o Deus
Santo de Israel!

Segunda Leitura
(Ef 3,8-12.14-19)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: 8Eu, que sou o último de todos
os santos, recebi esta graça de anunciar
aos pagãos a insondável riqueza de Cristo
9e de mostrar a todos como Deus rea-
liza o mistério desde sempre escondido
nele, o criador do universo. 10Assim, do-
ravante, as autoridades e poderes nos
céus conhecem, graças à Igreja, a mul-
tiforme sabedoria de Deus, 11de acordo
com o desı́gnio eterno que ele executou
em Jesus Cristo, nosso Senhor. 12Em
Cristo nós temos, pela fé nele, a liber-
dade de nos aproximarmos de Deus com
toda a confiança. 14É por isso que dobro
os joelhos diante do Pai, 15de quem toda e
qualquer famı́lia recebe seu nome, no céu
e sobre a terra. 16Que ele vos conceda,
segundo a riqueza da sua glória, serdes
robustecidos, por seu Espı́rito, quanto
ao homem interior, 17que ele faça habitar,
pela fé, Cristo em vossos corações, que
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estejais enraizados e fundados no amor.
18Tereis assim a capacidade de compreen-
der, com todos os santos, qual a largura,
o comprimento, a altura, a profundidade,
19e de conhecer o amor de Cristo, que
ultrapassa todo conhecimento, a fim de
que sejais cumulados até receber toda a
plenitude de Deus.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Jo 19,31-37)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo João.
−Glória a vós, Senhor.

31Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos
ficassem na cruz durante o sábado, por-
que aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse
quebrar as pernas aos crucificados e os
tirasse da cruz. 32Os soldados foram e
quebraram as pernas de um e depois do
outro que foram crucificados com Jesus.
33Ao se aproximarem de Jesus, e vendo
que já estava morto, não lhe quebraram
as pernas; 34mas um soldado abriu-lhe o
lado com uma lança, e logo saiu sangue e
água. 35Aquele que viu, dá testemunho e
seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe
que fala a verdade, para que vós também
acrediteis. 36Isso aconteceu para que se
cumprisse a Escritura, que diz: “Não que-
brarão nenhum dos seus ossos”. 37E ou-
tra Escritura ainda diz: “Olharão para
aquele que transpassaram”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai, vós que nos destes vosso Filho
amado, fazei-nos corresponder com vosso
amor e o ensinamento de Jesus, e ouvi
vosso povo que reza: Sagrado Coração
de Jesus, libertai-nos!

1. DA violência e da maldade, da
discórdia e da guerra.

2. DA falta de amor e de respeito à
vida.

3. DO desrespeito à dignidade hu-
mana.

4. DA injustiça e da opressão, e da
pouca solidariedade entre nós.

5. DO coração humano sóbrio, egoı́sta,
interesseiro e descomprometido.

6. DE nossas fraquezas e limitações.

Sobre as Oferendas
Considerai, ó Deus, o indizı́vel amor do
Coração do vosso amado Filho, para que
nossas ofertas vos agradem e sirvam de
reparação por nossas faltas.

Pós-Comunhão
O Deus, que este sacramento da caridade
nos inflama em vosso amor e, sempre vol-
tados para o vosso Fi- Iho, aprendemos a
reconhecê-lo em cada irmão. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 12 − Sábado

Imaculado Coração de Maria

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Ao celebrarmos o
Imaculado Coração de Maria, celebramos

a presença do Verbo que se fez carne e
veio morar entre nós. Como o Coração
de Maria foi sempre carregado de muito
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amor, ela nos ensina a outro sem cessar
o Deus da Vida. O Coração de Maria está
sempre pleno da presença de Deus.

Oração
Ó Deus, que prepara morada digna do
Espı́rito Santo no Imaculado Coração de
Maria, concedei que, por sua intercessão,
nos tornemos um templo da vossa glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: Acolher o que
nos diz o Senhor é ter a mesma atitude
de Maria, e Deus faz, por meio de nós
maravilhas.

Primeira Leitura
(Is 61,9-11)

Leitura do Livro do Profeta Isaı́as
9A descendência do meu povo será co-
nhecida entre as nações, e seus filhos
se fixarão no meio dos povos; quem os
vir há de reconhecê-los como descenden-
tes abençoados por Deus. 10Exulto de
alegria no Senhor e minh’alma regozija-
se em meu Deus; ele me vestiu com as
vestes da salvação, envolveu-me com o
manto da justiça e adornou-me como um
noivo com sua coroa, ou uma noiva com
suas jóias. 11Assim como a terra faz bro-
tar a planta e o jardim faz germinar a
semente, assim o Senhor Deus fará ger-
minar a justiça e a sua glória diante de
todas as nações.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(1Sm 2)

−Meu coração se regozija no Senhor.
−Exulta no Senhor meu coração, e se
eleva a minha fronte no meu Deus; mi-
nha boca desafia os meus rivais porque
me alegro com a vossa salvação.
−O arco dos fortes foi dobrado, foi que-
brado, mas os fracos se vestiram de vigor.
Os saciados se empregaram por um pão,
mas os pobres e os famintos se fartaram.

Muitas vezes deu à luz a que era estéril,
mas a móe de muitos filhos definhou.
−É o Senhor quem dá a morte e dá a vida,
faz descer à sepultura e faz voltar; é o Se-
nhor quem faz o pobre e faz o rico, é o
Senhor quem nos humilha e nos exalta.
−O Senhor ergue do pó o homem fraco,
do lixo ele retira o indigente, para fazê-los
assentar-se com os nobres num lugar de
muita honra e distinção.

Anúncio do Evangelho
(Lc 2,41-51)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.

41Os pais de Jesus iam todos os anos
a Jerusalém, para a festa da Páscoa.
42Quando ele completou doze anos, su-
biram para a festa, como de cos-
tume. 43Passados os dias da Páscoa,
começaram a viagem de volta, mas o me-
nino Jesus ficou em Jerusalém, sem que
seus pais o notassem. 44Pensando que
ele estivesse na caravana, caminharam
um dia inteiro. Depois começaram a pro-
curá-lo entre os parentes e conhecidos.
45Não o tendo encontrado, voltaram para
Jerusalém à sua procura. 46Três dias
depois, o encontraram no Templo. Es-
tava sentado no meio dos mestres, escu-
tando e fazendo perguntas. 47Todos os
que ouviam o menino estavam maravilha-
dos com sua inteligência e suas respostas.
48Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admi-
rados e sua mãe lhe disse: “Meu filho,
por que agiste assim conosco? Olha que
teu pai e eu estávamos, angustiados, à
tua procura”. 49Jesus respondeu: “Por
que me procuráveis? Não sabeis que devo
estar na casa de meu Pai?” 50Eles, porém,
não compreenderam as palavras que lhes
dissera. 51Jesus desceu então com seus
pais para Nazaré, e era-lhes obediente.
Sua mãe, porém, conservava no coração
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todas estas coisas.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

conosco seu amor, por meio de seu -Ao
Deus da Vida, que repartiu Filho Jesus,
nascido de Maria, elevemos confiantes
nossos rogos, rezando: Intercedei por
nós, ó Santa Mãe de Deus!

1. VÓS que escolhestes Maria para
realizar vossa Aliança de amor,
ajudai-nos a viver conforme vossos
desı́gnios benevolentes, nós vos ro-
gamos.

2. VOS que em vosso Filho, nascido
de Maria, acolhestes os po- bres e
oprimidos, os fracos e excluı́- dos
em vosso Reino, libertai-nos e vos
salvai-nos, nós vos rogamos.

3. VOS que formastes a famı́lia de Na-
zaré, Jesus, Maria e José, fortalecei
nossas famı́lias no amor e na con-
vivência fraterna, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas
que vos apresentamos em honra de Ma-
ria, Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho.
Que elas vos sejam agradáveis e nos tra-
gam o vosso perdão. Por Cristo, nosso
Senhor.

Pós-Comunhão
Tendo participado, ó Deus, da redenção
eterna, na festa da Mãe de Jesus,
concedei-nos crescer em Vossa graça até
a plenitude da salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 13 − 11º Domingo do Tempo Comum

11º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Toda semente destina-se à terra, nascer
e produzir a seu tempo seus frutos. Seu
crescente é um mistério. Por isso, Je-
sus, usando uma parábola das sementes,
nos ensina sobre a presença e o cresci-
mento do Reino. A realização do Reino
não depende de nós. E preciso aguardar
o tempo de Deus. Façamos nossa parte
a favor do Reino, lancemos as sementes,
sejamos um recado de amor no mundo;
e deixemos que Deus cuide de tudo.

Oração
O DEUS, força aqueles que favorecem
em você, sede favorável ao nosso apelo,
e como nada podemos em nossa fra-
queza, dai-nos sempre o Socorro da vossa
graça, para que nós querer e agir con-
forme Vossa vontade, seguindo os vos-
sos mandamentos. Por nosso Senhor Je-

sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor:

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

O Reino, como a semente escondida na
terra, vai germinando dia após dia, mis-
teriosamente, e seus frutos vão surgindo
entre nós.

Primeira Leitura
(Ez 17,22-24)

Leitura da Profecia de Ezequiel
22Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo
tirarei um galho da copa do cedro, do
mais alto de seus ramos arrancarei um
broto e o plantarei sobre um monte alto
e elevado. 23Vou plantá-lo sobre o alto
monte de Israel. Ele produzirá folhagem,
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dará frutos e se tornará um cedro ma-
jestoso. Debaixo dele pousarão todos os
pássaros, à sombra de sua ramagem as
aves farão ninhos. 24E todas as árvores
do campo saberão que eu sou o Senhor,
que abaixo a árvore alta e elevo a árvore
baixa; faço secar a árvore verde e brotar
a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 91)

−Como é bom agradecermos ao Se-
nhor.
−Como é bom agradecermos ao Senhor
e cantar salmos de louvor ao Deus
Altı́ssimo! Anunciar pela manhã vossa
bondade, e o vosso amor fiel, a noite in-
teira.
−O justo crescerá como a palmeira, flo-
rirá igual ao cedro que há no Lı́bano;
na casa do Senhor estão plantados, nos
átrios de meu Deus florescerão.
−Mesmo no tempo da velhice darão fru-
tos, cheios de seiva e de folhas verdejan-
tes; e dirão: “É justo mesmo o Senhor
Deus: meu Rochedo, não existe nele o
mal!”

Segunda Leitura
(2Cor 5,6-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 6Estamos sempre cheios de
confiança e bem lembrados de que, en-
quanto moramos no corpo, somos peregri-
nos longe do Senhor; 7pois caminhamos
na fé e não na visão clara. Mas estamos
cheios de confiança e preferimos deixar
a moradia do nosso corpo, para ir mo-
rar junto do Senhor. 9Por isso, também
nos empenhamos em ser agradáveis a ele,
quer estejamos no corpo, quer já tenha-
mos deixado essa morada. 10Aliás, todos
nós temos de comparecer às claras pe-
rante o tribunal de Cristo, para cada um
receber a devida recompensa - prêmio ou

castigo - do que tiver feito ao longo de sua
vida corporal.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mc 4,26-34)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 26Jesus disse à multidão:
“O Reino de Deus é como quando alguém
espalha a semente na terra. 27Ele vai dor-
mir e acorda, noite e dia, e a semente
vai germinando e crescendo, mas ele não
sabe como isso acontece. 28A terra, por
si mesma, produz o fruto: primeiro apa-
recem as folhas, depois vem a espiga e,
por fim, os grãos que enchem a espiga.
29Quando as espigas estão maduras, o
homem mete logo a foice, porque o tempo
da colheita chegou”. 30E Jesus continuou:
“Com que mais poderemos comparar o
Reino de Deus? Que parábola usaremos
para representá-lo? 31O Reino de Deus é
como um grão de mostarda que, ao ser
semeado na terra, é a menor de todas as
sementes da terra. 32Quando é semeado,
cresce e se torna maior do que todas as
hortaliças, e estende ramos tão grandes,
que os pássaros do céu podem abrigar-se
à sua sombra”. 33Jesus anunciava a Pala-
vra usando muitas parábolas como estas,
conforme eles podiam compreender. 34E
só lhes falava por meio de parábolas, mas,
quando estava sozinho com os discı́pulos,
explicava tudo.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Com humildade elevemos o coração em
prece ao Deus da Vida, que sobre nós
estende seu olhar nos fortalece em seu
amor. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus.
Por vosso amor, libertai-nos, Senhor!
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1. TORNAI firme e fecunda a ação mis-
sionária de vossa Igreja, e que ela
tenha palavras proféticas para a
história e o mundo de agora, nós
vos pedimos, Senhor.

2. INSPIRAI os Ministros de vossa
Igreja e todos os anunciadores da
Boa Nova, para que o Evangelho
mesmo seja uma boa notı́cia para
os homens e mulheres de nossos
dias, nós vos pedimos, Senhor.

3. EDUCAI os jovens e as famı́lias,
as crianças e as Comunidades na
prática do bem, da justiça e solida-
riedade, nós vos pedimos, Senhor.

4. OLHAI com bondade para os idosos
e as crianças abandonadas, para os
que andam tristes e estão feridos em
sua dignidade, para que encontrem
o amor e a solidariedade cristã, nós
vos pedimos, Senhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

Ó DEUS, que pelo pão e o vinho alimen-
tais a vida dos seres humanos e os re-
novais pelo sacramento, fazei que jamais
falte este sustento ao nosso corpo e à
nossa alma. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarı́stica I

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−Corações ao alto.
−O nosso coração está em Deus.
−Demos graça ao Senhor, nosso Deus.
−É nosso dever e nossa salvação

Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças
e bendizer-vos, Senhor, Pai santo, fonte

da verdade e da vida, porque, neste do-
mingo festivo, nos acolhestes em vossa
casa. Hoje, vossa famı́lia, para escutar
vossa palavra e repartir o pão consagrado,
recorda a ressurreição do Senhor, na
esperança de ver o dia sem ocaso, quando
a humanidade inteira repousará junto de
vós. Então, contemplaremos vossa face e
louvaremos sem fim vossa misericórdia.
Por isso, cheios de alegria e esperança,
unimo-nos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz...
−Santo, Santo, Santo! Senhor Deus do
universo O céu e a terra proclamam A
vossa glória! Hosana nas Alturas! Ben-
dito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas Alturas!
Pai de misericórdia, a quem sobem nos-
sos louvores, nós vos pedimos por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
abençoeis † estas oferendas apresentadas
ao vosso altar.
−Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa
e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-
a por toda a terra. Nós as oferecemos
também pelo vosso servo o papa Fran-
cisco, por nosso bispo Dom Adair e por
todos os que guardam a fé que receberam
dos apóstolos.
−Conservai a vossa Igreja sempre
unida!
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e
filhas (N.N.) e de todos os que circundam
este altar, dos quais conheceis a fideli-
dade e a dedicação em vos servir. Eles
vos oferecem conosco este sacrifı́cio de
louvor por si e por todos os seus e ele-
vam a vós as suas preces para alcançar
o perdão de suas faltas, a segurança em
suas vidas e a salvação que esperam.
−Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
Em comunhão com toda a Igreja, cele-
bramos o dia santo em que o vosso Fi-
lho único elevou à glória da vossa di-
reita a fragilidade de nossa carne. Ve-
neramos também a virgem Maria e seu
esposo, São José, os santos apóstolos
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e mártires: Pedro e Paulo, André, (Ti-
ago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Barto-
lomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino,
Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipri-
ano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo,
Cosme e Damião), e todos os vossos san-
tos. Por seus méritos e preces, concedei-
nos sem cessar a vossa proteção.
−Em comunhão com toda a Igreja aqui
estamos!
Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda
dos vossos servos e de toda a vossa
famı́lia; dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos.
PE: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar
estas oferendas, a fim de que se tornem
para nós o Corpo † e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso filho e Senhor nosso.
−Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão em suas mãos, elevou os olhos
a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu
a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
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 TO-
DOS, PRA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
Celebrando, pois, a memória da paixão do
vosso Filho, da sua ressurreição dentre
os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os
bens que nos destes, o sacrifı́cio perfeito

e santo, pão da vida eterna e cálice da
salvação.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como re-
cebestes a oferta de Abel, o sacrifı́cio
de Abraão e os dons de Melquisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja levada à
vossa presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Corpo e o
Sangue de vosso Filho, sejamos repletos
de todas as graças e bênçãos do céu.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e fi-
lhas (N.N.) que partiram desta vida, mar-
cados com o sinal da fé. A eles e a todos
os que adormeceram no Cristo concedei
a felicidade, a luz e a paz.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
E a todos nós, pecadores, que confia-
mos na vossa imensa misericórdia, con-
cedei, não por nossos méritos, mas por
vossa bondade, o convı́vio dos apóstolos e
mártires: João Batista e Estevão, Matias
e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino
e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e
Luzia, Inês, Cecı́lia, Anastácia) e todos os
vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
−Concedei-nos o convı́vio dos eleitos!
POR ELE não cessais de criar e santificar
estes bens e distribuı́-los entre nós.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade
do Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

Pós-Comunhão
Ó DEUS, esta comunhão na Eucaristia
prefigura a união dos fiéis em vosso amor;
fazei que realize também a comunhão na
vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 14 − Segunda-Feira

11ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: A “justiça” praticada
antes de Jesus matina seu limite no “olho
por olho e dente por dente”. Jesus não
admite essa estreita justiça e ensina Os
seus discı́pulos a renunciarem ao próprio
direito, para mos- trarem a paciência de
Deus para conosco. O ensinamento novo
de Cristo impõe o amor como condição, e
não a vingança.

Oração
Ó Deus, aqueles que escolherem em você,
sede favorável ao nosso apelo, e como
nada podemos em nossa fraqueza, dai-
nos sempre o socorro da vossa graça,
para que possamos querer e agir con-
forme vossa vontade, seguindo os vossos
mandamentos. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos en-
sina a ter respostas novas para situações
novas, e o amor é a grande novidade em
todos os tempos.

Primeira Leitura
(2Cor 6,1-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 1Como colaboradores de Cristo,
nós vos exortamos a não receberdes em
vão a graça de Deus, 2pois ele diz: ’No
momento favorável, eu te ouvi e no dia
da salvação, eu te socorri’. É agora
o momento favorável, é agora o dia da
salvação. 3Não damos a ninguém ne-
nhum motivo de escândalo, para que
o nosso ministério não seja desacredi-
tado. 4Mas em tudo nos recomenda-
mos como ministros de Deus, com muita
paciência, em tribulações, em necessi-
dades, em angústias, 5em açoites, em

prisões, em tumultos, em fadigas, em
insônias, em jejuns, 6em castidade, em
compreensão, em longanimidade, em
bondade, no Espı́rito Santo, em amor sin-
cero, 7em palavras verdadeiras, no poder
de Deus, em armas de justiça, ofensivas
e defensivas, 8em honra e desonra, em
má ou boa fama; considerados seduto-
res, sendo, porém, verazes; 9como des-
conhecidos, sendo porém, bem conheci-
dos; como moribundos, embora vivamos;
como castigados mas não mortos; 10como
aflitos mas sempre alegres; como pobres
mas enriquecendo muitos; como quem
nada possui, mas tendo tudo.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 97)

−O Senhor fez conhecer a salvação.
−Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
porque ele fez prodı́gios! Sua mão e o
seu braço forte e santo alcançaram-lhe a
vitória.
−O Senhor fez conhecer a salvação, e às
nações, sua justiça; recordou o seu amor
sempre fiel pela casa de Israel.
−Os confins do universo contemplaram
da salvação do nosso Deus. Aclamai o
Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos
e exultai!

Anúncio do Evangelho
(Mt 5,38-42)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 38Ouvistes o que foi dito:
’Olho por olho e dente por dente!’ 39Eu,
porém, vos digo: Não enfrenteis quem é
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malvado! Pelo contrário, se alguém te
dá um tapa na face direita, oferece-lhe
também a esquerda! 40Se alguém qui-
ser abrir um processo para tomar a tua
túnica, dá-lhe também o manto! 41Se
alguém te forçar a andar um quilômetro,
caminha dois com ele! 42Dá a quem te pe-
dir e não vires as costas a quem te pede
emprestado.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, ó Deus de infinita misericórdia,
apresentamos nossos pedidos e espera-
mos receber vosso amparo divino. Nós
vos pedimos: Deus de misericórdia,
atendei-nos

1. MUDAI por vossa graça nosso
coração tão lento para o perdão e
tão apressado para pensar o mal e
decidir pelo desprezo, nós vos roga-
mos.

2. INFUNDI em nós a luz de vos- mise-
ricórdia, para sejam dissipadas tre-
vas que não nos deixam caminhar
com mais firmeza em vosso amor,
nós vos rogamos.

3. FAZEI-NOS estar atentos aos fatos
e acontecimentos que nos cercam
para compreendermos vossa von-
tade sobre nós, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que pelo pão e o viniho alimen-
tais a vida dos seres humanos e os re-
novais pelo sacramento, fazei que jamais
falte este sustento ao nosso corpo e à
nossa alima Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia
prefigura a união dos fiéis em vosso amor;
fazei que realize também a comunhão na
vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 15 − Terça-Feira

11º Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Jesus continua nos
ensinando como devemos ser nossas ati-
tudes. Como cristãos precisamos nos
aproximar uns dos outros com amor, que
une e gera a vida. O abismo do ódio, da
vingança, traz a morte. Não Senhor está
a vida. E assim que Deus nos trata, e é
assim que devemos tratar mutuamente.

Oração
Ó Deus, força daqueles esperam em vós,
sede favorável ao nosso apelo, e como
nada podemos em nossa fraqueza, dai-
nos sempre o socorro da vossa graça,
para que possamos crer e agir conforme
vossa vontade, seguindo os vossos man-
damentos.Por nosso Senhor Jesus Cristo,

vosso Filho, na unidade do Espı́rito
Santo.

A Palavra do Senhor: Quem experi-
menta a gratuidade do amor reconhece o
quanto nos ama o Senhor, e nele ama os
irmãos.

Primeira Leitura
(2Cor 8,1-9)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
1Irmãos, queremos levar ao vosso conhe-
cimento a graça de Deus que foi con-
cedida às igrejas da Macedônia. 2Com
efeito, em meio a grandes tribulações que
as provaram, a sua extraordinária ale-
gria e extrema pobreza transbordaram
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em tesouros de liberalidade. 3Eu sou tes-
temunha de que esses irmãos, segundo
os seus recursos e mesmo além dos seus
recursos, por sua própria iniciativa 4e
com muita insistência, nos pediram a
graça de participar da coleta em favor dos
santos de Jerusalém. 5E, indo além de
nossas expectativas, colocaram-se logo à
disposição do Senhor e também à nossa,
pela vontade de Deus. 6Por isso solicita-
mos a Tito que, assim como a iniciou, ele
leve a bom termo entre vós essa obra de
generosidade. 7E como tendes tudo em
abundância - fé, eloqüência, ciência, zelo
para tudo, e a caridade de que vos demos
o exemplo - assim também procurai ser
abundantes nesta obra de generosidade.
8Não é uma ordem que estou dando; mas
é para testar a sinceridade da vossa ca-
ridade que eu lembro a boa vontade de
outros. 9Na verdade, conheceis a genero-
sidade de nosso Senhor Jesus Cristo: de
rico que era, tornou-se pobre por causa
de vós, para que vos torneis ricos, por
sua pobreza.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 145)

−Bendize, ó minha alma, ao Senhor!
−Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei
ao meu Deus sem cessar!
−É feliz todo homem que busca seu
auxı́lio no Deus de Jacó, e que põe no
Senhor a esperança. O Senhor fez o céu
e a terra, fez o mar e o que neles existe.
O Senhor é fiel para sempre.
−Faz justiça aos que são oprimidos; ele
dá alimento aos famintos, é o Senhor
quem liberta os cativos.
−O Senhor abre os olhos aos cegos, o
Senhor faz erguer-se o caı́do, o Senhor
ama aquele que é justo. É o Senhor quem
protege o estrangeiro.

Anúncio do Evangelho
(Mt 5,43-48)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 43Vós ouvistes o que foi dito:
“Amarás o teu próximo e odiarás o teu
inimigo! 44Eu, porém, vos digo: Amai os
vossos inimigos e rezai por aqueles que
vos perseguem! 45Assim, vos tornareis
filhos do vosso Pai que está nos céus,
porque ele faz nascer o sol sobre maus
e bons, e faz cair a chuva sobre justos
e injustos. 46Porque, se amais somente
aqueles que vos amam, que recompensa
tereis? Os cobradores de impostos não
fazem a mesma coisa? 47E se saudais so-
mente os vossos irmãos, o que fazeis de
extraordinário? Os pagãos não fazem a
mesma coisa? 48Portanto, sede perfeitos
como o vosso Pai celeste é perfeito.”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor, que matais nossa fome de vida
com vosso amor misericordioso, olhai
para nós, tende misericórdia e ouvi com-
passivo nossos preces.
−Ajudai-nos, Senhor, a crescer em
vosso amor!

1. SOCORREI nossa humanidade di-
lacerada por divisões e discórdias,
e ajudai-nos a superar toda a
violência e maldade, nós vos supli-
camos, Senhor.

2. EDUCAI nossa consciência e nosso
coração na partilha do pão e da vida,
e a todos fazei-nos tratar com digni-
dade e respeito, nós vos suplicamos,
Senhor.

3. FAZEI com que o progresso técnico e
cientı́fico não se sobreponha ao pro-
gresso do relacionamento fraterno e
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acolhedor, nós vos suplicamos, Se-
nhor.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais
a vida dos seres humanos e os renovais
pelo sacramento, fazei que jamais falte
este sustento ao nosso corpo e à nossa

alma. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia
prefigura a união dos fiéis em vosso amor;
fazei que realize também a comunhão na
vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 16 − Quarta-Feira

11ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O caminho do cristão
é o da paciência histórica, da prática do
bem, da caridade e da oração. Os que
querem distinção e o primeiro lugar não
estão prontos para servir sem esperar re-
compensa. A prática do bem e da cari-
dade, muitas vezes, ocorrida no silêncio,
no escondimento do lar de idosos ou de
crianças abandonadas, é vista pelo Pai e
esse alcança a plenitude da vida.

Oração
Ó Deus todo-poderoso, salvação eterna
dos que creem, ouvi compassivo como
nosso preces em favor de vossos servos
servas doentes, para que, recuperada a
saúde, vos rendam graças na vossa Igreja.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Eis o que a Pala-
vra nos motiva a realizar: “Teu Pai, que
vê o que está escondido, te dará a recom-
pensa”.

Primeira Leitura
(2Cor 9,6-11)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 6Quem semeia pouco colherá
também pouco e quem semeia com lar-
gueza colherá também com largueza’.

7Dê cada um conforme tiver decidido em
seu coração, sem pesar nem constran-
gimento; pois Deus “ama quem dá com
alegria”. 8Deus é poderoso para vos cu-
mular de toda sorte de graças, para que,
em tudo, tenhais sempre o necessário e
ainda tenhais de sobra para toda obra
boa, 9como está escrito: “Distribuiu gene-
rosamente, deu aos pobres; a sua justiça
permanece para sempre”. 10Aquele que
dá a semente ao semeador e lhe dará o
pão como alimento, ele mesmo multipli-
cará as vossas sementes e aumentará os
frutos da vossa justiça. 11Assim, ficareis
enriquecidos em tudo e podereis praticar
toda espécie de liberalidade, que, através
de nós, resultará em ação de graças a
Deus.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 111)

−Feliz aquele que respeita o Senhor!
−Feliz o homem que respeita o Senhor
e que ama com carinho a sua lei! Sua
descendência será forte sobre a terra,
abençoada a geração dos homens retos!
−Haverá glória e riqueza em sua casa,
e permanece para sempre o bem que
fez. Ele é correto, generoso e compas-
sivo, como luz brilha nas trevas para os
justos.
−Ele reparte com os pobres os seus bens,
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permanece para sempre o bem que fez, e
crescerão a sua glória e seu poder.

Anúncio do Evangelho
(Mt 6,1-6.16-18)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 1“Ficai atentos para não prati-
car a vossa justiça na frente dos homens,
só para serdes vistos por eles. Caso
contrário, não recebereis a recompensa
do vosso Pai que está nos céus. 2Por
isso, quando deres esmola, não toques
a trombeta diante de ti, como fazem os
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para
serem elogiados pelos homens. Em ver-
dade vos digo: eles já receberam a sua
recompensa. 3Ao contrário, quando de-
res esmola, que a tua mão esquerda não
saiba o que faz a tua mão direita, 4de
modo que, a tua esmola fique oculta. E
o teu Pai, que vê o que está oculto, te
dará a recompensa. 5Quando orardes,
não sejais como os hipócritas, que gos-
tam de rezar em pé, nas sinagogas e nas
esquinas das praças, para serem vistos
pelos homens. Em verdade vos digo: eles
já receberam a sua recompensa. 6Ao
contrário, quando tu orares, entra no
teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu
Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê
o que está escondido, te dará a recom-
pensa. 16Quando jejuardes, não fiqueis
com o rosto triste como os hipócritas.
Eles desfiguram o rosto, para que os ho-
mens vejam que estão jejuando. Em ver-
dade vos digo: Eles já receberam a sua
recompensa. 17Tu, porém, quando jeju-
ares, perfuma a cabeça e lava o rosto,
18para que os homens não vejam que tu

estás jejuando, mas somente teu Pai, que
está oculto. E o teu Pai, que vê o que está
escondido, te dará a recompensa.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, dai-nos a graça de prati-
car o bem todos os dias, e buscar vosso
amor sem cessar. Humildes e confiantes,
nós vos pedimos: Atendei-nos, Senhor,
e libertai-nos!

1. AJUDAI-NOS a viver comprometidos
com vosso Reino, pela prática da
justiça e do bem, da fraternidade e
da liberdade, nós vos rogamos.

2. FAZEI produzir frutos de vosso
Reino o trabalho dos que se dedicam
aos pobres, aos humildes e sofredo-
res, nós vos rogamos.

3. DAI-NOS com consciência de que
o primeiro lugar que devemos ocu-
par é o serviço aos mais pobres e
sofredores, praticando a lei de vosso
amor, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, de quem depende de nossa vida,
acolhei estas preces e ofertas por nossos
irmãos e irmãs enfermos para que pos-
samos nos alegrar com a cura daqueles
que nos inspiram tantos cuidados. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, único apoio da fraqueza humana,
mostrado o vosso poder em nossos doen-
tes, a fim de que, restabelecidos por vossa
misericórdia, possam frequentar de novo
a vossa Igreja.
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Dia 17 − Quinta-Feira

11ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O Senhor nos ensina
o jeito certo de rezar e jejuar. Quando
rezamos com sinceridade de coração, nos
dirigimoa ao Senhor como Pai Nosso, re-
conhecendo seu amor e seu Reino, e pe-
dindo por nossas necessidades funda-
mentais: o pão necessário, o perdão in-
dispensável, a libertação da tentação e
do mal.

Oração
Ó Deus, que realiza a obra da redenção
humana pelo mistério pascal de vosso Fi-
lho, concedei que, proclamando a morte
e a ressurreição de Cristo, confiantes nos
sinais do sacramento possamos colher
cada vez mais os frutos da salvação.Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Rezar é experi-
mentar a gratuidade do amor divino e
estabelecer um relacionamento profundo
com o Senhor.

Primeira Leitura
(2Cor 11,1-11)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 1Oxalá pudésseis suportar um
pouco de insensatez, da minha parte. Na
verdade, vós me suportais. 2Sinto por vós
um amor ciumento semelhante ao amor
que Deus vos tem. Fui eu que vos des-
posei a um único esposo, apresentando-
vos a Cristo como virgem pura. 3Porém,
receio que, como Eva foi enganada pela
esperteza da serpente, também vossos
pensamentos se corrompam, afastando-
se da simplicidade e pureza devidas a
Cristo. 4De fato, se aparece alguém pre-
gando um outro Jesus, que nós não pre-
gamos, ou prometendo um outro Espı́rito,

que não recebestes, ou anunciando um
outro evangelho, que não acolhestes, vós
o suportais de bom grado. 5No entanto,
entendo que em nada sou inferior a esses
“super-apóstolos”! 6Mesmo que eu seja
inábil na arte de falar, não o sou quanto
à ciência: eu vo-lo tenho demonstrado
em tudo e de todas as maneiras. 7Acaso
cometi algum pecado, pelo fato de vos ter
anunciado o evangelho de Deus gratui-
tamente, humilhando-me a mim mesmo
para vos exaltar? 8Para vos servir, des-
pojei outras igrejas, delas recebendo o
meu sustento. 9E quando, estando entre
vós, tive alguma necessidade, não fui pe-
sado a ninguém, pois os irmãos vindos
da Macedônia supriram as minhas ne-
cessidades. Em todas as circunstâncias,
cuidei - e cuidarei ainda - de não ser pe-
sado a vós. 10Tão certo como a verdade
de Cristo está em mim, essa minha glória
não me será arrebatada nas regiões da
Acaia. 11E por quê? Será porque eu não
vos amo? Deus o sabe!

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 110)

−Vossas obras, ó Senhor, são verdade
e são justiça.
−Eu agradeço a Deus de todo o coração
junto com todos os seus justos reunidos!
Que grandiosas são as obras do Senhor,
elas merecem todo o amor e admiração!
−Que beleza e esplendor são os seus fei-
tos! Sua justiça permanece eternamente!
O Senhor bom e clemente nos deixou a
lembrança de suas grandes maravilhas.
−Suas obras são verdade e são justiça,
seus preceitos, todos eles, são estáveis,
confirmados para sempre e pelos séculos,
realizados na verdade e retidão.
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Anúncio do Evangelho
(Mt 6,7-15)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 7Quando orardes, não useis
muitas palavras, como fazem os pagãos.
Eles pensam que serão ouvidos por força
das muitas palavras. 8Não sejais como
eles, pois vosso Pai sabe do que preci-
sais, muito antes que vós o peçais. 9Vós
deveis rezar assim: Pai Nosso que estás
nos céus, santificado seja o teu nome;
10venha o teu Reino; seja feita a tua
vontade, assim na terra como nos céus.
11O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
12Perdoa as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
13E não nos deixes cair em tentação, mas
livra-nos do mal. 14De fato, se vós per-
doardes aos homens as faltas que eles
cometeram, vosso Pai que está nos céus
também vos perdoará. 15Mas, se vós
não perdoardes aos homens, vosso Pai
também não perdoará as faltas que vós
cometestes.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Senhor Deus e Pai, dirigimos nos-
sos preces. Acolhei-nos em vosso amor,
pois ainda não sabemos rezar direito, e
contamos com vossa misericórdia. Ouvi-
nos.
Pai Nosso, santificai-nos!

1. PAI Nosso, volvei a nós vosso olhar
misericordioso, e fazei-nos cami-
nhar nas sendas de vosso Reino,
nós vos rogamos.

2. PAI Santo, conservai-nos na co-
munhão de vida entre nós, e assim
sejamos solidários uns com os ou-
tros, nós vos rogamos.

3. PAI Misericordioso, não deixeis fal-
tar o pão da vida e o pão necessário
na mesa dos mais necessitados do
mundo, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Celebrando o memorial de nossa
salvação, nós vos imploramos, ó Deus
de misericórdia: que este sacramento do
vosso amor seja para nós sinal de uni-
dade e vı́nculo de caridade. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à
vossa mesa, para que o Corpo e o Sangue
de Cristo unam todos os irmãos e irmās.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 18 − Sexta-Feira

11ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Viveno num mundo
marcado pelo provisório, pelo efêmero,
Jesus coloca diante de nós o desafio de
receber em nossa vida o que é durável, o
que não é provisório nem passageiro. Ó
olho sadio signitica o discernimento que

devemos fazer em nossas escolhas.

Oração
Ó Deus, força daqueles que esperam em
vós, sede favorável ao nosso apelo, e
como nada podemos em nossa fraqueza,
dai-nos sempre o socorro da vossa graça,
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para que possamos querer e agir con-
forme vossa vontade, seguindo os vossos
mandamentos. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O tesouro de que
nos fala Jesus é o Reino de Deus; e ele
deve tomar posse de nosso coração.

Primeira Leitura
(2Cor 11,18.21b-30)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 18Já que muitos se gloriam se-
gundo a carne, eu também me gloriarei.
21bO que outros ousam dizer em vanta-
gem própria, eu também o digo a meu res-
peito, embora fale como insensato. 22São
hebreus? Eu também. - São israelitas?
Eu também. - São da descendência de
Abraão? Eu também. 23-São servos de
Cristo? Como menos sensato digo: Eu
ainda mais. De fato, muito mais do que
eles: pelos trabalhos, pelas prisões, pelos
açoites sem conta. Muitas vezes, vi-me
em perigo de morte. 24Cinco vezes, re-
cebi dos judeus quarenta açoites menos
um. 25Três vezes, fui batido com varas.
Uma vez, fui apedrejado. Três vezes, nau-
fraguei. Passei uma noite e um dia no
alto mar. 26Fiz inúmeras viagens, com
inúmeros perigos: perigos de rios, perigos
de ladrões, perigos da parte de meus com-
patriotas, perigos da parte dos pagãos,
perigos na cidade, perigos em lugares de-
sertos, perigos no mar, perigos por parte
de falsos irmãos. 27Trabalhos e fadigas,
inúmeras vigı́lias, fome e sede, freqüen-
tes jejuns, frio e nudez! 28E, sem falar de
outras coisas, a minha preocupação de
cada dia, a solicitude por todas as igrejas!
29Quem é fraco, que eu também não seja
fraco com ele? Quem é escandalizado,
que eu não fique ardendo de indignação?
30Se é preciso gloriar-se, é de minhas fra-
quezas que me gloriarei!

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 33)

−O Senhor liberta os justos de todas
as angústias!
−Bendirei o Senhor Deus em todo o
tempo, seu louvor estará sempre em mi-
nha boca. Minha alma se gloria no Se-
nhor; que ouçam os humildes e se ale-
grem!
−Comigo engrandecei ao Senhor Deus,
exaltemos todos juntos o seu nome! To-
das as vezes que o busquei, ele me ouviu,
e de todos os temores me livrou.
−Contemplai a sua face e alegrai-vos, e
vosso rosto não se cubra de vergonha!
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e
o Senhor o libertou de toda angústia.

Anúncio do Evangelho
(Mt 6,19-23)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 19Não junteis tesouros aqui
na terra, onde a traça e a ferrugem des-
troem, e os ladrões assaltam e roubam.
20Ao contrário, juntai para vós tesouros
no céu, onde nem a traça e a ferrugem
destroem, nem os ladrões assaltam e rou-
bam. 21Porque, onde está o teu tesouro,
aı́ estará também o teu coração. 22O olho
é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é
sadio, todo o teu corpo ficará iluminado.
23Se o teu olho está doente, todo o teu
corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz
que existe em ti é escuridão, como será
grande a escuridão.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

O Pai, vosso amor infinito que Vosso Filho
nos trouxe, nos enche de alegria e de paz.
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Confiantes, nós vos rogamos: −Dai-nos,
Senhor, vossa paz!

1. AFASTAI toda ambição de possuir
além do necessário para viver com
dignidade, nós vos pedimos.

2. ARRANCAI nossa arrogância e
ganância de poder e de posse, nós
vos pedimos.

3. FIRMAI nossa vida em vossa sabedo-
ria e fazei-nos conhecer vossa von-
tade, nós vos pedimos.

4. DESPERTAI-NOS para a partilha da
vida, dos bens e do próprio coração,
nós vos pedimos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais
a vida dos seres humanos e os renovais
pelo sacramento, fazei que jamais falte
este sustento ao nosso corpo e à nossa
alma. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que esta comunhão na Eucaris-
tia prefigura a união dos fiéis em vosso
amor; fazei que realize também a co-
munhão na vossa Igreja. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 19 − Sábado

11ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Jesus deixa claro
que não é possı́vel estar aqui e ali, querer
os bens do mundo e a Deus. O amor exige
exclusividade, pois ele é incondicional.
Quando usamos os bens materiais além
do necessário para viver com dignidade,
adentramos no caminho da ganância e da
posse, e isso é contra Deus porque não
há partilha. Não há justificativas para o
acúmulo de bens.

Oração
Ó Deus, força daqueles que esperam em
vós, sede favorável ao nosso apelo, e
como nada podemos em nossa fraqueza,
dai-nos sempre o socorro da vossa graça,
para que possamos querer e agir con-
forme vossa vontade, seguindo os vossos
mandamentos. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O Senhor espera
que os bens sejam usados para vivermos
com dignidade e humildade, aprendendo
a amar e a partilhar.

A Palavra do Senhor:

Primeira Leitura
(2Cor 12,1-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 1Será que é preciso gloriar-me?
Na verdade, não convém. No entanto,
passarei a falar das visões e revelações
do Senhor. 2Conheço um homem, unido
a Cristo, que, há quatorze anos, foi ar-
rebatado até ao terceiro céu. Se ele foi
arrebatado com o corpo ou sem o corpo,
eu não o sei, só Deus sabe. 3Sei que esse
homem - se com o corpo ou sem o corpo,
não sei, Deus o sabe - 4foi arrebatado
ao paraı́so e lá ouviu palavras inefáveis
que nenhum homem consegue pronun-
ciar. 5Quanto a esse homem eu me glori-
arei, mas, quanto a mim mesmo, eu não
me gloriarei, a não ser das minhas fraque-
zas. 6No entanto, se eu quisesse gloriar-
me, não seria insensato, pois só diria a
verdade. Mas evito gloriar-me, para que
ninguém faça de mim um idéia superior
àquilo que vê em mim ou que ouve de
mim. 7E para que a extraordinária gran-
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deza das revelações não me ensoberbe-
cesse, foi espetado na minha carne um
espinho, que é como um anjo de Satanás
a esbofetear-me, a fim de que eu não
me exalte demais. 8A esse propósito, ro-
guei três vezes ao Senhor que o afastasse
de mim. 9Mas ele disse-me: ’Basta-te
a minha graça. Pois é na fraqueza que
a força se manifesta’. Por isso, de bom
grado, eu me gloriarei das minhas fra-
quezas, para que a força de Cristo habite
em mim. 10Eis porque eu me comprazo
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessi-
dades, nas perseguições e nas angústias
sofridas por amor a Cristo. Pois, quando
eu me sinto fraco, é então que sou forte

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 33)

−Provai e vêde quão suave é o Senhor!
−O anjo do Senhor vem acampar ao re-
dor dos que o temem, e os salva. Provai
e vede quão suave é o Senhor! Feliz o
homem que tem nele o seu refúgio
−Respeitai o Senhor Deus, seus santos
todos, porque nada faltará aos que o te-
mem. Os ricos empobrecem, passam
fome, mas aos que buscam o Senhor não
falta nada.
−Meus filhos, vinde agora e escutai-me:
vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus.
Qual o homem que não ama sua vida,
procurando ser feliz todos os dias?

Anúncio do Evangelho
(Mt 6,24-34)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus
discı́pulos: 24“Ninguém pode servir a dois
senhores: pois, ou odiará um e amará o
outro, ou será fiel a um e desprezará o
outro. Vós não podeis servir a Deus e ao

dinheiro. 25Por isso eu vos digo: não vos
preocupeis com a vossa vida, com o que
havereis de comer ou beber; nem com o
vosso corpo, com o que havereis de vestir.
Afinal, a vida não vale mais do que o ali-
mento, e o corpo, mais do que a roupa?
26Olhai os pássaros dos céus: eles não
semeiam, não colhem, nem ajuntam em
armazéns. No entanto, vosso Pai que
está nos céus os alimenta. Vós não va-
leis mais do que os pássaros? 27Quem de
vós pode prolongar a duração da própria
vida, só pelo fato de se preocupar com
isso? 28E por que ficais preocupados com
a roupa? Olhai como crescem os lı́rios
do campo: eles não trabalham nem fiam.
29Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão,
em toda a sua glória, jamais se vestiu
como um deles. 30Ora, se Deus veste as-
sim a erva do campo, que hoje existe e
amanhã é queimada no forno, não fará
ele muito mais por vós, gente de pouca fé?
31Portanto, nóo vos preocupeis, dizendo:
O que vamos comer? O que vamos beber?
Como vamos nos vestir? 32Os pagãos é
que procuram essas coisas. Vosso Pai,
que está nos céus, sabe que precisais de
tudo isso. 33Pelo contrário, buscai em
primeiro lugar o Reino de Deus e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão da-
das por acréscimo. 34Portanto, não vos
preocupeis com o dia de amanhã, pois o
dia de amanhã terá suas preocupações!
Para cada dia, bastam seus próprios pro-
blemas”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Imploremos a Deus Pai todo-poderoso,
que em sua bondade jamais deixa de nos
escutar, e a Ele façamos humildemente
nossas preces.
−Deus de misericórdia, esperamos em
vós!

1. TRANSFORMAI nosso coração, às
vezes tão egoı́sta, para que expe-
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Paróquia São Jose Operário

rimentemos a plena liberdade de
vosso amor, nós vos clamamos.

2. MUDAI nossos pensamentos e sen-
timentos que não estejam de acordo
com sua vontade, n´so vos clama-
mos.

3. CONSERVAI-NOS fiéis ao Evange-
lho e dai-nos a graça de vivê-lo em
nossa vida, nós vos clamamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais

a vida dos seres humanos e os renovais
pelo sacramento, fazei que jamais falte
este sustento ao nosso corpo e à nossa
alma. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia
prefigura a união dos fiéis em vosso amor;
fazei que realize também a comunhão na
vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 20 − 12º Domingo do Tempo Comum

12º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
É momento sublime estarmos reunidos
em Cristo. Estamos reunidos no Senhor,
como Jesus esteve junto dos discı́pulos
naquela hora exigente do mar bravio, ao
qual ordena: “Silêncio! Cala-te!” Deus
caminha conosco e por isso não há tur-
bulência que pode nos afetar. Mas é pre-
ciso deixar que o Senhor faça sua morada
em nós. Certamente que a indiferença,
a frieza e o menosprezo para o que é de
Deus são uma grande tormenta em nos-
sos dias. Junto de Cristo só podemos
receber e viver o projeto do Reino, e ser-
mos verdadeiramente livres.

Oração

Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a
vida a graça de vos amar e temer, pois
nunca cessais de conduzir os que firmais
no vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Jesus se põe ao nosso lado, como se pôs

junto dos discı́pulos, nas horas difı́ceis.
Mas nos interroga: “Por que sois tão me-
drosos? Ainda não tendes fé?”

Primeira Leitura
(Jó 38,1.8-11)

Leitura do Livro de Jó
1O Senhor respondeu a Jó, do meio da
tempestade, e disse: 8Quem fechou o
mar com portas, quando ele jorrou com
ı́mpeto do seio materno, 9quando eu lhe
dava nuvens por vestes e névoas espes-
sas por faixas; 10quando marquei seus
limites e coloquei portas e trancas, 11e
disse: “Até aqui chegarás, e não além;
aqui cessa a arrogância de tuas ondas?”

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 106)

−Dai graças ao Senhor, porque ele
é bom, porque eterna é a sua mise-
ricórdia!
−Os que sulcam o alto-mar com seus
navios, para ir comerciar nas grandes
águas, testemunharam os prodı́gios do
Senhor e as suas maravilhas no alto-mar.
−Ele ordenou, e levantou-se o furacão,
arremessando grandes ondas para o alto;
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Paróquia São Jose Operário

aos céus subiam e desciam aos abismos,
seus corações desfaleciam de pavor.
−Mas gritaram ao Senhor na aflição, e
ele os libertou daquela angústia. Trans-
formou a tempestade em bonança, e as
ondas do oceano se calaram.
−Alegraram-se ao ver o mar tranqüilo,
e ao porto desejado os conduziu.
Agradeçam ao Senhor por seu amor e por
suas maravilhas entre os homens!

Segunda Leitura
(2Cor 5,14-17)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 14O amor de Cristo nos pressi-
ona, pois julgamos que um só morreu
por todos, e que, logo, todos morreram.
15De fato, Cristo morreu por todos, para
que os vivos não vivam mais para si mes-
mos, mas para aquele que por eles mor-
reu e ressuscitou. 16Assim, doravante,
não conhecemos ninguém conforme a na-
tureza humana. E, se uma vez conhe-
cemos Cristo segundo a carne, agora já
não o conhecemos assim. 17Portanto, se
alguém está em Cristo, é uma criatura
nova. O mundo velho desapareceu. Tudo
agora é novo.

Anúncio do Evangelho
(Mc 4,35-41)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

35Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus
disse a seus discı́pulos: “Vamos para
a outra margem!” 36Eles despediram a
multidão e levaram Jesus consigo, assim
como estava na barca. Havia ainda ou-
tras barcas com ele. 37Começou a soprar
uma ventania muito forte e as ondas se
lançavam dentro da barca, de modo que
a barca já começava a se encher. 38Jesus
estava na parte de trás, dormindo sobre

um travesseiro. Os discı́pulos o acorda-
ram e disseram: “Mestre, estamos pere-
cendo e tu não te importas?” 39Ele se
levantou e ordenou ao vento e ao mar:
“Silêncio! Cala-te!” O ventou cessou e
houve uma grande calmaria. 40Então Je-
sus perguntou aos discı́pulos: “Por que
sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?”
41Eles sentiram um grande medo e diziam
uns aos outros: “Quem é este, a quem
até o vento e o mar obedecem?”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, que não vos cansais de nos
envolver em vosso amor, olhai compas-
sivo para nós, vosso povo, e ajudai-nos a
alcançar vossa bondade e misericórdia.
−Senhor, socorrei-nos com vosso
amor!

1. TORNAI sempre viva e presente
vossa Igreja na sociedade humana,
e que ela anime vosso povo na
esperança e na pertença de vosso
Reino, nós vos suplicamos, confian-
tes.

2. ILUMINAI os Ministros de vosso
povo, para que vivendo com fideli-
dade vosso chamado, sejam resolu-
tos na ação e misericordiosos nas
atitudes, nós vos suplicamos, confi-
antes.

3. INSPIRAI os cristãos de nossa Co-
munidade, Paróquia e (Arqui) Di-
ocese a assumirem com alegria o
anúncio do Evangelho da vida e da
salvação, nós vos suplicamos, confi-
antes.

4. CONFORTAI os que andam tristes e
estão sem esperança, para que en-
contrem as mãos que os reergam na
alegria e na dignidade da vida, nós
vos suplicamos, confiantes.
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Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Oração Eucarı́stica VI-D

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−Corações ao alto.
−O nosso coração está em Deus.
−Demos graça ao Senhor, nosso Deus.
−É nosso dever e nossa salvação

Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo lugar, Pai misericordioso e Deus
fiel. Vós nos destes vosso filho, Jesus
Cristo, nosso Senhor e redentor. Ele sem-
pre se mostrou cheio de misericórdia pe-
los pequenos e pobres, pelos doentes e
pecadores, colocando-se ao lado dos per-
seguidos e marginalizados. Com a vida
e a palavra anunciou ao mundo que sois
Pai e cuidais de todos como filhos e filhas.
Por essa razão, com todos os anjos e san-
tos, nos vos louvamos e bendizemos, e
proclamamos o hino de vossa glória, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo e digno de
louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos e sempre os assistis no caminho da
vida. Na verdade, é bendito o vosso filho,
presente no meio de nós, quando nos reu-
nimos por seu amor. Como outrora aos
discı́pulos, ele nos revela as Escrituras e
parte o pão para nós.
−O vosso filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espı́rito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim
de que se tornem para nós o Corpo † e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças,
e o partiu e deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O

MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, to-
mando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou a seus discı́pulos,
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 TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória
de Cristo, vosso filho, nosso salvador, que
pela paixão e morte de cruz fizestes en-
trar na glória da ressurreição e colocas-
tes à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção. Olhai com bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos
o sacrifı́cio pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do
Espı́rito do vosso amor, sejamos conta-
dos, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
−Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à
perfeição na fé e no amor, em comunhão
com o nosso papa N., o nosso bispo
N., com todos os bispos, presbı́teros e
diáconos e todo o povo que conquistas-
tes.
−Confirmai o vosso povo na unidade!
Dai-nos olhos para ver as necessidades
e os sofrimentos dos nossos irmãos e
irmãs; inspirai-nos palavras e ações para
confortar os desanimados e oprimidos;
fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo
o seu mandamento, nos empenhemos le-
almente no serviço a eles. Vossa Igreja
seja testemunha viva da verdade e da li-
berdade, da justiça e da paz, para que
toda a humanidade se abra à esperança
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de um mundo novo.
−Ajudai-nos a criar um mundo novo!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs
(N. e N.), que adormeceram na paz do
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja
fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
−Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Concedei-nos, ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada virgem Maria, com os
apóstolos e mártires, (com S. N.: santo do
dia ou padroeiro) e todos os santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo poderoso, na unidade do

Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

Sobre as Oferendas

ACOLHEI, ó Deus, este sacrifı́cio de
reconciliação e louvor, e fazei que, puri-
ficados por ele, oferecer-vos um coração
que vos agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
RENOVADOS pelo Corpo e Sangue do
vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus,
que possamos receber um dia, resgata-
dos para sempre, a salvação que devota-
mente estamos celebrando. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 21 − Segunda-Feira

São Luiz Gonzaga

Cor Litúrgica: Branca

motivacao São Luiz Gonzaga, nascido em
1568, renunciou à vida da corte, rica e
fácil. Sua mãe ensinou-o a orientar sua
vida para Deus. Recebeu a primeira co-
munhão das mãos de São Carlos Boro-
meu. Tinha grande domı́nio de si e forte
união com Cristo. Lutou muito para con-
seguir de seu pai a licença para entrar,
aos 16 anos de idade, na Companhia de
Jesus (Jesuitas). Faleceu em Roma aos
24 anos de idade, vitimado por uma epi-
demia, durante a qual se expusera cui-
dando dos doentes. Ele é o padroeiro da
Juventude.

Oração
Ó Deus, fonte dos dons celestes, reu-
nistes no jovem Luı́s Gonzaga a prática
da penitência e a admirável pureza de
vida. Concedei-nos, por seus méritos e
preces, imitá-lo na penitência, se não o

seguimos na inocência. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Fomos criados
para amar e não para julgar. O julga-
mento cabe somente a Deus.

Primeira Leitura
(Gn 12,1-9)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 1O Senhor disse a Abrão:
“Sai da tua terra, da tua famı́lia e da
casa do teu pai, e vai para a terra que
eu te vou mostrar. 2Farei de ti um
grande povo e te abençoarei: engrande-
cerei o teu nome, de modo que ele se
torne uma bênção. 3Abençoarei os que
te abençoarem e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem; em ti serão abençoadas
todas as famı́lias da terra!”. 4E Abrão par-
tiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló
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foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco
anos, quando partiu de Harã. 5Ele levou
consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho
Ló e todos os bens que possuı́am, bem
como todos os escravos que haviam ad-
quirido em Harã. Partiram rumo à terra
de Canaã e ali chegaram. 6Abrão atra-
vessou o paı́s até o santuário de Siquém,
até o carvalho de Moré. Os cananeus es-
tavam então naquela terra. 7O Senhor
apareceu a Abrão e lhe disse: ’Darei esta
terra à tua descendência’. Abrão ergueu
ali um altar ao Senhor, que lhe tinha apa-
recido. 8De lá, deslocou-se em direção ao
monte que estava a oriente de Betel, onde
armou sua tenda, com Betel a ocidente e
Hai a oriente. Ali construiu também um
altar ao Senhor, e invocou o seu nome.
9Depois, de acampamento em acampa-
mento, Abrão foi até o Negueb.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 32)

−Feliz o povo que o Senhor escolheu
por sua herança!
−Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e
a nação que escolheu por sua herança!
Dos altos céus o Senhor olha e observa;
ele se inclina para olhar todos os homens.
−Mas o Senhor pousa o olhar sobre os
que o temem, e que confiam esperando
em seu amor, para da morte libertar as
suas vidas e alimentá-los quando é tempo
de penúria.
−No Senhor nós esperamos confiantes,
porque ele é nosso auxı́lio e proteção! So-
bre nós venha, Senhor, a vossa graça, da
mesma forma que em vós nós esperamos!

Anúncio do Evangelho
(Mt 7,1-5)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 1“Não julgueis, e não sereis
julgados. 2Pois, vós sereis julgados com
o mesmo julgamento com que julgardes;
e sereis medidos, com a mesma medida
com que medirdes. 3Por que observas o
cisco no olho do teu irmão, e não prestas
atenção à trave que está no teu próprio
olho? 4Ou, como podes dizer ao teu
irmão: ‘deixa-me tirar o cisco do teu olho’,
quando tu mesmo tens uma trave no
teu? 5Hipócrita, tira primeiro a trave do
teu próprio olho, e então enxergarás bem
para tirar o cisco do olho do teu irmão”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

1. FAZEI-NOS, Senhor, sair de nós
mesmos, como Abraão, indo ao en-
contro dos irmãos e irmās, e dos
mais necessitados de auxı́lio, nós
vos suplicamos.

2. LIBERTAI-NOS de nossa mesqui-
nhez e fazei-nos mais dóceis, gene-
rosos e misericordiosos, nós vos su-
plicamos.

3. ROMPEI o desejo e o gosto de fazer
nossas apreciações sempre negati-
vas de nossos irmãos e irmãs, para
que vejamos as coisas boas que eles
realizam, nós vos suplicamos.

Sobre as Oferendas
Concedei-nos, ó Deus, a exemplo de São
Luı́s Gonzaga, trazer sempre a veste nup-
cial ao tomar parte no vosso banquete,
para que, participando deste sacramento,
nos enriqueçamos com a vossa graça. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, tendo-nos alimentado com o pão
dos anjos, fazei que vos sirvamos por uma
vida pura e dai-nos, à semelhança de
São Luı́s Gonzaga, que hoje celebramos,
permanecer continuamente em ação de
graças. Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 22 − Terça-Feira

12ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: A Palavra de Jesus
que ouviremos é firme e decisiva: “Näo
deis aos cães as coisas santas, nem ati-
reis vossas pérolas aos porcos... O que
quereis que os outros vos façam, fazei
também a eles”, e ainda é preciso passar
pela “porta estreita”. Só é possı́vel viver
na radicalidade do Reino, se comprometi-
dos no caminho da santidade.

Oração
Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a
vida a graça de vos amar e temer, pois
nunca cessais de conduzir os que firmais
no vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: Eis o desejo e en-
sinamento do Senhor para nós: “Quanto
quereis que os outros vos façam, fazei
também a eles”.

Primeira Leitura
(Gn 13,2.5-18)

Leitura do Livro do Gênesis
2Abrão era muito rico em rebanhos, prata
e ouro. 5Ló, que acompanhava Abrão,
também tinha ovelhas, gado e tendas.
6A região já não bastava para os dois,
pois seus rebanhos eram demasiado nu-
merosos, para poderem morar juntos.
7Surgiram discórdias entre os pastores
que cuidavam da criação de Abrão, e os
pastores de Ló. Naquele tempo, os ca-
naneus e os fereseus ainda habitavam
naquela terra. 8Abrão disse a Ló: “Não
deve haver discórdia entre nós e entre
os nossos pastores, pois somos irmãos.
9Estás vendo toda esta terra diante de
ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim.
Se fores para a esquerda, eu irei para
a direita; Se fores para a direita, eu irei
para a esquerda”. 10Levantando os olhos,

Ló viu que toda a região em torno do
Jordão era por toda a parte irrigada -
isso antes que o Senhor destruı́sse So-
doma e Gomorra -, era como um jar-
dim do Senhor e como o Egito, até a
altura de Segor. 11Ló escolheu, então,
para si a região em torno do Jordão, e
foi para oriente. Foi assim que os dois
se separaram um do outro. 12Abrão ha-
bitou na terra de Canaã, enquanto que
Ló se estabeleceu nas cidades próximas
do Jordão, e armou suas tendas até So-
doma. 13Ora, os habitantes de Sodoma
eram péssimos, e grandes pecadores di-
ante do Senhor. 14E o Senhor disse a
Abrão, depois que Ló se separou dele:
’Ergue os olhos e, do lugar onde estás,
olha para o norte e para o sul, para o ori-
ente e para o ocidente: 15toda essa terra
que estás vendo, eu a darei a ti e à tua
descendência para sempre. 16Tornarei
tua descendência tão numerosa como o
pó da terra. Se alguém puder contar os
grãos do pó da terra, então poderá contar
a tua descendência. 17Levanta-te e per-
corre este paı́s de ponta a ponta, porque é
a ti que o darei. 18Tendo desarmado suas
tendas, Abrão foi morar junto ao Carva-
lho de Mambré, que está em Hebron, e
ali construiu um altar ao Senhor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 14)

−Senhor, quem morará em vosso
Monte Santo?
−É aquele que caminha sem pecado e
pratica a justiça fielmente; que pensa a
verdade no seu ı́ntimo e não solta em
calúnias sua lı́ngua.
−Que em nada prejudica o seu irmão,
nem cobre de insultos seu vizinho; aque
não dá valor algum ao homem ı́mpio, mas
honra os que respeitam o Senhor.
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−não empresta o seu dinheiro com usura,
nem se deixa subornar contra o inocente.
Jamais vacilará quem vive assim!

Anúncio do Evangelho
(Mt 7,6.12-14)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo .
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 6Não deis aos cães as coi-
sas santas, nem atireis vossas pérolas
aos porcos; para que eles não as pisem
com os pés e, voltando-se contra vós,
vos despedacem. 12Tudo quanto quereis
que os outros vos façam, fazei também
a eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas.
13Entrai pela porta estreita, porque larga
é a porta e espaçoso é o caminho que leva
à perdição, e muitos são os que entram
por ele! 14Como é estreita a porta e aper-
tado o caminho que leva à vida! E são
poucos os que o encontram!

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Como famı́lia divina reunida em torno do
altar, elevemos ao Senhor, nosso Deus,
nossos rogos, clamando: Por vosso amor,
conduzi-nos, Senhor!

1. FAZEI de vossa Igreja um ins-
trumento de concórdia e de
esperança entre os povos e nações.
conduzindo-a no caminho da paz,
nós vos rogamos.

2. FORTALECEI nossas Comunidades
cristãs, para que no esforço da cari-
dade e da fraternidade, sejam sinais
de vida e de salvação, nós vos roga-
mos.

3. CONCEDEI vossa luz a cada
coração, e sejam desfeitos entre nós
os laços da violência e da maldade, e
vosso povo alcance a paz duradoura,
nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Acolehei, ó Deus, este sarifı́cio de
reconciliação e louvor, e fazei que, pu-
rificados por ele, possamos oferecer-vos
um coração que vos agrade. Por Cristo
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que po-
demos receber um dia, resgatados para
sempre, a salvaguarda que devotamente
estamos celebrando. Por Cristo, nosso
Senhor.

Dia 23 − Quarta-Feira

12ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: A Palavra será a
fonte inesgotável de vida para nós. Ela
é luz em qualquer momento de nossa
história. Por isso, é preciso escutá-la
sempre, como a escutaram Abraão, os
Profetas, o povo de ontem e o de agora. A
Palavra nos conforta e nos desconcerta,

pois é a verdade divina diante de nós.
O Senhor continua a nos oferecer sua
Aliança de amor.

Oração
Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda
a vida a graça de vos amar temer, pois
nunca cessais de conduzir os que firmais
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no vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: São benditos os
que acolhem a Palavra e se esforçam em
produzir os frutos do Reino.

Primeira Leitura
(Gn 15,1-12.17-18)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 1O Senhor falou a Abrão,
dizendo: “Não temas, Abrão! Eu sou
o teu protetor e tua recompensa será
muito grande”. 2Abrão respondeu: “Se-
nhor Deus, que me darás? Eu me vou
desta vida sem filhos e o herdeiro de mi-
nha casa será Eliezer de Damasco”. 3E
acrescentou: “Como não me deste des-
cendência, um servo nascido em minha
casa será meu herdeiro”. 4Então o Se-
nhor falou-lhe nestes termos: “O teu her-
deiro não será esse, mas um dos teus
descendentes é que será o herdeiro”. 5E,
conduzindo-o para fora, disse-lhe: “Olha
para o céu e conta as estrelas, se fores
capaz!” E acrescentou: “Assim será a tua
descendência”. 6Abrão teve fé no Senhor,
que considerou isso como justiça. 7E lhe
disse: “Eu sou o Senhor que te fez sair
de Ur dos Caldeus, para te dar em pos-
sessão esta terra”. 8Abrão lhe perguntou:
“Senhor Deus, como poderei saber que
vou possuı́-la?” 9E o Senhor lhe disse:
“Traze-me uma novilha de três anos, uma
cabra de três anos, um carneiro de três
anos, além de uma rola e de uma pom-
binha”. 10Abrão trouxe tudo e dividiu os
animais pelo meio, mas não as aves, co-
locando as respectivas partes uma frente
à outra. 11Aves de rapina se precipita-
ram sobre os cadáveres, mas Abrão as
enxotou. 12Quando o sol já se ia pondo,
caiu um sono profundo sobre Abrão e ele
foi tomado de grande e misterioso terror.
17Quando o sol se pôs e escureceu, apare-
ceu um braseiro fumegante e uma tocha
de fogo, que passaram por entre os ani-

mais divididos. 18Naquele dia o Senhor
fez aliança com Abrão, dizendo: “Aos teus
descendentes darei esta terra, desde o rio
do Egito até o grande rio, o Eufrates”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 104)

−O Senhor se lembra sempre da
Aliança.
−Dai graças ao Senhor, gritai seu nome,
anunciai entre as nações seus grandes
feitos! Cantai, entoai salmos para ele,
publicai todas as suas maravilhas!
−Gloriai-vos em seu nome que é santo,
exulte o coração que busca a Deus! Pro-
curai o Senhor Deus e seu poder, buscai
constantemente a sua face!
−Descendentes de Abraão, seu servidor, e
filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo,
o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas
leis em toda a terra.
−Ele sempre se recorda da Aliança,
promulgada a incontáveis gerações; da
Aliança que ele fez com Abraão, e do seu
santo juramento a Isaac.

Anúncio do Evangelho
(Mt 7,15-20)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 15Cuidado com os falsos pro-
fetas: Eles vêm até vós vestidos com pe-
les de ovelha, mas por dentro são lo-
bos ferozes. 16Vós os conhecereis pe-
los seus frutos. Por acaso se colhem
uvas de espinheiros ou figos de urtigas?
17Assim, toda árvore boa produz frutos
bons, e toda árvore má, produz frutos
maus. 18Uma árvore boa não pode dar
frutos maus, nem uma árvore má pode
produzir frutos bons. 19Toda árvore que
não dá bons frutos é cortada e jogada no
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fogo. 20Portanto, pelos seus frutos vós os
conhecereis.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, que nos recordais vossa
Aliança de amor, não desamparai vosso
povo, pois precisamos de vosso auxı́lio
todos os dias de nossa vida. Ouvi-nos,
Senhor, nos- so Deus.
Senhor, Deus da esperança, ouvi-nos!

1. DESPERTAI nossa fé em cada mo-
mento de nossa vida, para que se-
jamos autēnticos na vivência cristã,
nós vos suplicamos.

2. ASSIM como vós chamastes Abraão
para ser o sinal de vossa Aliança
com vosso povo, fazei-nos viver na
união com vosso Filho, que nos deu
a vida e a salvação, nós vos suplica-
mos.

3. MOSTRAI-NOS, Senhor, a face de
vossa bondade para que vivamos em
vossa paz e sejamos bons uns com
os outros, nós vos suplicamos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, este sacrifı́cio de
reconciliação e louvor, e fazei que, pu-
rificados por ele, possamos oferecer-vos
um coração que vos agrade. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que pos-
samos receber um dia, resgatados para
sempre, a salvação que devotamente es-
tamos celebrando. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Dia 24 − Natividade de São João Batista

Natividade de São João Batista

Cor Litúrgica: Branca
Deus tem o sou designio divino. A
realização da nova e eterna Aliança
começa com o último profeta do Antigo
Testamento, João Batista. Ele é inve-
jado a preparar os caminhos do Senhor,
a vinda de Jesus. Como o agricultor
prepara o terreno antes de lançar uma
semente, assim Deus prepara o tempo
e O coração para receberem seus dons.
Ai está e deve estar semprea nossa vi-
gilância, descobrindo a presença do Se-
nhor na vida das pessoas. João ensina-
nos a estar atentos às coisas de Deus.

Oração
Ó Deus, que suscitastes São João Ba-
tista, a fim de preparar para o Senhor
um povo perfeito, concedei à vossa Igreja
as alegrias espirituais e dirigi nossos pas-

sos no caminho da salvação e da paz. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Temos esta cer-
teza: o Senhor nos chama e espera que
sejamos sua resposta no mundo.

Primeira Leitura
(Is 49,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaı́as
1Nações marinhas, ouvi-me, povos distan-
tes, prestai atenção: o Senhor chamou-
me antes de eu nascer, desde o ventre
de minha mãe ele tinha na mente o meu
nome; 2fez de minha palavra uma espada
afiada, protegeu-me à sombra de sua mão
e fez de mim uma flecha aguçada, es-
condida em sua aljava, 3e disse-me: “Tu
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és o meu Servo, Israel, em quem serei
glorificado”. 4E eu disse: “Trabalhei em
vão, gastei minhas forças sem fruto, inu-
tilmente; entretanto o Senhor me fará
justiça e o meu Deus me dará recom-
pensa”. 5E agora diz-me o Senhor - ele
que me preparou desde o nascimento
para ser seu Servo - que eu recupere Jacó
para ele e faça Israel unir-se a ele; aos
olhos do Senhor esta é a minha glória.
6Disse ele: “Não basta seres meu Servo
para restaurar as tribos de Jacó e re-
conduzir os remanescentes de Israel: eu
te farei luz das nações, para que minha
salvação chegue até aos confins da terra”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 138)

−Eu vos louvo e vos dou graças, ó Se-
nhor, porque de modo admirável me
formastes!
−Senhor, vós me sondais e conheceis,
sabeis quando me sento ou me levanto;
de longe penetrais meus pensamentos;
percebeis quando me deito e quando eu
ando, os meus caminhos vos são todos
conhecidos.
−Fostes vós que me formastes as entra-
nhas, e no seio de minha mãe vós me
tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças,
ó Senhor, porque de modo admirável me
formastes!
−Até o mais ı́ntimo, Senhor me conhe-
ceis; nenhuma sequer de minhas fibras
ignoráveis, quando eu era modelado ocul-
tamente, era formado nas entranhas sub-
terrâneas.

Segunda Leitura
(At 13,22-26)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo disse: 22Deus fez
surgir Davi como rei e assim testemu-
nhou a seu respeito: “Encontrei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu
coração, que vai fazer em tudo a mi-
nha vontade”. 23Conforme prometera,

da descendência de Davi Deus fez sur-
gir para Israel um Salvador, que é Je-
sus. 24Antes que ele chegasse, João pre-
gou um batismo de conversão para todo
o povo de Israel. 25Estando para termi-
nar sua missão, João declarou: “Eu não
sou aquele que pensais que eu seja! Mas
vede: depois de mim vem aquele, do qual
nem mereço desamarrar as sandálias”.
26Irmãos, descendentes de Abraão, e to-
dos vós que temeis a Deus, a nós foi en-
viada esta mensagem de salvação.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Lc 1,57-66.80)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.

57Completou-se o tempo da gravidez de
Isabel, e ela deu à luz um filho. 58Os
vizinhos e parentes ouviram dizer como
o Senhor tinha sido misericordioso para
com Isabel, e alegraram-se com ela. 59No
oitavo dia, foram circuncidar o menino, e
queriam dar-lhe o nome de seu pai, Za-
carias. 60A mãe porém disse: “Não! Ele
vai chamar-se João.” 61Os outros disse-
ram: “Não existe nenhum parente teu
com esse nome!” 62Então fizeram sinais
ao pai, perguntando como ele queria que
o menino se chamasse. 63Zacarias pe-
diu uma tabuinha, e escreveu: “João é
o seu nome.” 64No mesmo instante, a
boca de Zacarias se abriu, sua lı́ngua se
soltou, e ele começou a louvar a Deus.
65Todos os vizinhos ficaram com medo, e
a notı́cia espalhou-se por toda a região
montanhosa da Judéia. 66E todos os que
ouviam a notı́cia, ficavam pensando: “O
que virá a ser este menino?” De fato, a
mão do Senhor estava com ele. 80E o me-
nino crescia e se fortalecia em espı́rito.
Ele vivia nos lugares desertos, até o dia
em que se apresentou publicamente a
Israel.
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−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, ó Deus todo-poderoso, que nos co-
nheceis e nos chamais para vosso santo
serviço, confiamos, humildemente, nos-
sos rogos, clamando: Inspirai-nos, Se-
nhor, em vosso amor!

1. JOÃO BATISTA anunciou a proxi-
midade do Cordeiro de Deus! Abri
nosso coração para acolher com ale-
gria vossos desı́gnios sobre nós e
nossas Comunidades, nós vos supli-
camos.

2. JOÃO foi humilde e consciente de
sua missão! Fazei-nos viver com
alegria, empenho e dedicação nossa
vida cristã e missionária, nós vos
suplicamos.

3. JOÃO BATISTA denunciou o pecado
e a injustiça! Não deixeis calar a voz
da consciência em favor da vida, da

justiça e da dignidade dos empobre-
cidos e sofredores, nós vos suplica-
mos.

4. ZACARIAS ISABEL compreenderam
a vontade do Senhor! Fazei-nos
compreender, viver e cumprir vossa
vontade sobre nós, nós vos suplica-
mos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, acorremos ao altar com os nos-
sos dons, celebrando com a devida honra
o nascimento de São João Batista, que
anunciou a vinda do Salvador do mundo,
e o mostrou presente entre os homens.
Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Restaurados, ó Deus, à mesa do Cor-
deiro divino, concedei que a vossa Igreja,
alegrando-se pelo nascimento de São
João Batista, reconheça no Cristo, por
ele anunciado, Aquele que nos faz renas-
cer. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 25 − Sexta-Feira

12ª Semana Do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Os pobres, os do-
entes, os pecadores e sofredores inter-
pelavam a Jesus, pois sua compaixão
aproximava-se, sem reservas, dos mais
excluı́dos no mundo. O leproso, humil-
demente diz: “Se queres, tu tens o poder
de me purificar”. O que diz Jesus? “Eu
quero, fica limpo”. E o mesmo que dizer
para nós agora: “Eu quero que vivas. Eis
minha misericórdia”. O Senhor que é fiel
ao Pai é também fiel a nós, humanidade,
e nos dá a vida.

Oração
Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a

vida a graça de vos amar e temer, pois
nunca cessais de conduzir os que firmais
no vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra é a
Voz de Deus e nos faz abrir os olhos e o
coração para compreender os dramas da
vida e a vontade do Senhor.

Primeira Leitura
(Gn 17.1.9-10.15-22)

Leitura do Livro do Gênesis
1Abrão tinha noventa e nove anos de
idade, quando o Senhor lhe apareceu e
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lhe disse: “Eu sou o Deus Poderoso. Anda
na minha presença e sê perfeito”. 9Deus
disse ainda a Abraão: “Guarda a minha
aliança, tu e a tua descendência para
sempre. 10Esta é a minha aliança que
devereis observar, aliança entre mim e
vós e tua descendência futura: todo ho-
mem entre vós deverá ser circuncidado”.
15Deus disse também a Abraão: “Quanto
à tua mulher, Sarai, já não a chamarás
Sarai, mas Sara. 16Eu a abençoarei e
também dela te darei um filho. Vou
abençoá-la, e ela será mãe de nações,
e reis de povos dela sairão”. 17Abraão
prostrou-se com o rosto em terra, e pôs-
se a rir, dizendo consigo mesmo: “Será
que um homem de cem anos vai ter um
filho e que, aos noventa anos, Sara vai
dar à luz?”. 18E, dirigindo-se a Deus,
disse: “Se ao menos Ismael pudesse vi-
ver em tua presença”. 19Deus, porém,
disse: “Na verdade, é Sara, tua mulher,
que te dará um filho, a quem chamarás
Isaac. Com ele estabelecerei a minha
aliança, uma aliança perpétua para a
sua descendência. 20Atendo ao teu pe-
dido, também, a respeito de Ismael. Eu
o abençoarei e tornarei fecundo e extre-
mamente numeroso. Será pai de doze
prı́ncipes e farei dela uma grande nação.
21Mas, quanto à minha aliança, eu a es-
tabelecerei com Isaac, o filho que Sara te
dará no ano que vem, por este tempo”.
22Tendo acabado de falar com Abraão,
Deus se retirou.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 127)

−Será assim abençoado todo aquele
que respeita o Senhor.
−Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas
seus caminhos! Do trabalho de tuas
mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá
bem!
−A tua esposa é uma videira bem fecunda
no coração da tua casa; os teus filhos são
rebentos de oliveira ao redor de tua mesa.

−Será assim abençoado todo homem que
teme o Senhor. O Senhor te abençoe de
Sião, cada dia de tua vida.

Anúncio do Evangelho
(Mt 8,1-4)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

1Tendo Jesus descido do monte, nume-
rosas multidões o seguiam. 2Eis que um
leproso se aproximou e se ajoelhou di-
ante dele, dizendo: “Senhor, se queres,
tu tens o poder de me purificar”. 3Jesus
estendeu a mão, tocou nele e disse: “Eu
quero, fica limpo”. No mesmo instante,
o homem ficou curado da lepra. 4Então
Jesus lhe disse: “Olha, não digas nada
a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacer-
dote, e faze a oferta que Moisés ordenou,
para servir de testemunho para eles”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Elevemos a Deus, nosso Pai, as preces
que nascem de nossa fé e nele coloque-
mos a esperança de alcançar a vida e a
paz.
Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus!

1. AJUDAI vosso povo a viver unido
em vossa Igreja, e ser fiel ao ensina-
mento de vosso Filho, nós vos pedi-
mos, Senhor.

2. INSPIRAI os Ministros de vossa
Igreja, para que sejam acolhedores
do povo, e misericordiosos com os
humildes e sofredores, nós vos pedi-
mos, Senhor.

3. GUARDAI em vosso coração todos
os que trabalham em favor dos pe-
quenos e sofredores, e que tudo fa-
zem para dar-lhes um pouco mais
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de vida e de dignidade, nós vos pe-
dimos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, este sacrifı́cio de
reconciliação e louvor, e fazei que, pu-
rificados por ele, possamos oferecer-vos
um coração que vos agrade. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão

Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que pos-
samos receber um dia, resgatados para
sempre, a salvação que devotamente es-
tamos celebrando. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Dia 26 − Sábado

12ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Um homem pagão,
centurião romano, recebeu de Cristo o
benefı́cio de sua misericórdia. Na casa de
Pedro, Jesus tocou a mão de sua sogra e
a curou, e ela pôs-se a servi-lo. A verdade
de Cristo, seu amor misericordioso, nos
liberta e nos chama para o anúncio e o
serviço do Reino. A novidade do Reino e
de Cristo alcança o doente, o homem, a
mulher, alcança aqueles que o procuram
com sinceridade.

Oração
Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a
vida a graça de Vos amar e temer, pois
nunca cessais de conduzir os que firmais
no vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos traz
uma relação indivisı́vel entre Deus e cada
um de nós.

Primeira Leitura
(Gn 18,1-15)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 1O Senhor apareceu a
Abraão junto ao carvalho de Mambré,
quando ele estava sentado à entrada
da sua tenda, no maior calor do dia.
2Levantando os olhos, Abraão viu três ho-

mens de pé, perto dele. Assim que os viu,
correu ao seu encontro e prostrou-se por
terra. 3E disse: ’Meu Senhor, se ganhei
tua amizade, peço-te que não prossigas
viagem, sem parar junto a mim, teu servo.
4Mandarei trazer um pouco de água para
vos lavar os pés, e descansareis debaixo
da árvore. 5Farei servir um pouco de pão
para refazerdes vossas forças, antes de
continuar a viagem. Pois foi para isso
mesmo que vos aproximastes do vosso
servo’. Eles responderam: ’Faze como
disseste’. 6Abraão entrou logo na tenda,
onde estava Sara e lhe disse: ’Toma de-
pressa três medidas da mais fina farinha,
amassa alguns pães e assa-os’. 7Depois,
Abraão correu até o rebanho, pegou um
bezerro dos mais tenros e melhores, e
deu-o a um criado, para que o preparasse
sem demora. 8A seguir, foi buscar coa-
lhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo
diante deles. Abraão, porém, permane-
ceu de pé, junto deles, debaixo da árvore,
enquanto comiam. 9E eles lhe pergun-
taram: “Onde está Sara, tua mulher?” -
“Está na tenda”, respondeu ele. 10E um
deles disse: “Voltarei, sem falta, no ano
que vem, por este tempo, e Sara, tua mu-
lher, já terá um filho”. Ouvindo isto, Sara
pôs-se a rir, da entrada da tenda, que es-
tava atrás dele. 11Abraão e Sara já eram
velhos, muito avançados em idade, e para
ela já havia cessado o perı́odo regular das
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mulheres. 12Por isso, Sara se pôs a rir
em seu ı́ntimo, dizendo: “Acabada como
estou, terei ainda tal prazer, sendo meu
marido já velho?” 13E o Senhor disse a
Abraão: “Por que riu Sara, dizendo con-
sigo mesma: ‘Acaso ainda terei um filho,
sendo tão velha?’ 14Existe alguma coisa
impossı́vel para o Senhor? No ano que
vem, voltarei por este tempo, e Sara já
terá um filho”. 15Sara protestou, dizendo:
“Eu não ri”, pois estava com medo. Mas
ele insistiu: “Sim, tu riste”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Lc 1)

−O Senhor se lembrou de mostrar sua
bondade.
−A minh’alma engrandece ao Senhor, e
se alegrou o meu espı́rito em Deus, meu
Salvador,
−pois, ele viu a pequenez de sua serva,
eis que agora as gerações hão de chamar-
me de bendita. O Poderoso fez por mim
maravilhas e Santo é o seu nome!
−Seu amor, de geração em geração,
chega a todos que o respeitam. Demons-
trou o poder de seu braço, dispersou os
orgulhosos.
−Derrubou os poderosos de seus tronos
e os humildes exaltou. De bens saciou os
famintos e despediu, sem nada, os ricos.
−Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu
amor, como havia prometido aos nossos
pais, em favor de Abraão e de seus filhos,
para sempre.

Anúncio do Evangelho
(Mt 8,5-17)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 5Quando Jesus en-
trou em Cafarnaum, um oficial romano
aproximou-se dele, suplicando: 6“Senhor,

o meu empregado está de cama, lá em
casa, sofrendo terrivelmente com uma
paralisia”. 7Jesus respondeu: ‘Vou curá-
lo.’ 8O oficial disse: “Senhor, eu não sou
digno de que entres em minha casa. Dize
uma só palavra e o meu empregado fi-
cará curado. 9Pois eu também sou su-
bordinado e tenho soldados debaixo de
minhas ordens. E digo a um : ‘Vai!’, e ele
vai; e a outro: ‘Vem!’, e ele vem; e digo
ao meu escravo: ‘Faze isto!’, e ele faz”.
10Quando ouviu isso, Jesus ficou admi-
rado, e disse aos que o seguiam: “Em
verdade, vos digo: nunca encontrei em
Israel alguém que tivesse tanta fé. 11Eu
vos digo: muitos virão do Oriente e do
Ocidente, e se sentarão à mesa no Reino
dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó,
12enquanto os herdeiros do Reino serão
jogados para fora, nas trevas, onde ha-
verá choro e ranger de dentes”. 13Então,
Jesus disse ao oficial: “Vai! e seja feito
como tu creste”. E naquela mesma hora
o empregado ficou curado. 14Entrando
Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele
deitada e com febre. 15Tocou-lhe a mão, e
a febre a deixou. Ela se levantou, e pôs-se
a servi-lo. 16Quando caiu a tarde, leva-
ram a Jesus muitas pessoas possuı́das
pelo demônio. Ele expulsou os espı́ritos,
com sua palavra, e curou todos os do-
entes, 17para que se cumprisse o que foi
dito pelo profeta Isaı́as: “Ele tomou as
nossas dores e carregou as nossas enfer-
midades.”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Roguemos com a força de nossa fé e de
nossa esperança ao Deus da Vida, que
nos socorre com sua misericórdia, re-
zando: Dai-nos, Senhor, vossa luz e
vossa paz!

1. GUIAI vosso povo sob a luz de vosso
Espı́rito Santo, e livrai-o das artima-
nhas dos maldosos e sem amor, nós
vos pedimos, Senhor.
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2. CONCEDEI vossa graça a todos os
que vos buscam com desde ridade,
para que vos encontrem e sejam li-
vres e felizes, nós vos pedimos, Se-
nhor.

3. LIBERTAI os que foram escraviza-
dos e oprimidos por causa ganância
dos poderosos e de quem busca pri-
vilégios pessoais na sociedade, nós
vos pedimos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, este sacrifı́cio de
reconciliação e louvor, e fazej que, pu-

rificados por ele, podemos oferecer-vos
um coração que vos agrade. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que po-
demos receber um dia, resgatados para
sempre, a salvaguarda que devotamente
estamos celebrando. Por Cristo, nosso
Senhor.

Dia 27 − 13º Domingo Do Tempo Comum

13º Domingo Do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Deus ama a vida. Ele quer a vida. Jesus,
como nos mostra o Evangelo dessa litur-
gia levantou-se a favor da vida, libertou
e curou. Pôs-se ao lado dos mais frágeis,
devolvendo-lhes a vida, a dignidade, a
liberdade. É nesse espı́rito do Deus apai-
xonado pela vida e com amor sem medida
por nós, que vamos celebrar o mistério
de nossa redenção: a Eucaristia.

Hino de Louvor

Glória a Deus nas alturas E paz na terra
aos homens por ele amados. Senhor
Deus, Rei dos céus Deus pai todo pode-
roso. Nós vos louvamos, nós vos bendize-
mos, Nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, Nós vos damos graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Fi-
lho 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 suplica. Vós que estais a
direita do Pai Tende piedade de nós. Só
vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós
o Altı́ssimo Jesus Cristo Com o Espı́rito

Santo na Glória de Deus Pai De Deus
Pai Na Glória de Deus Pai. Amém.

Oração

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes
filhos da luz. Concedei que não seja-
mos envolvidos pelas trevas do erro,
mas brilhe em nossas vidas a luz da
vossa verdade. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Dispor o coração para escutar e acolher a
Palavra do Senhor é estar a favor da vida,
da redenção e do Reino de Deus.

Primeira Leitura
(Sb 1,13-15;2,23-24)

Leitura do Livro da Sabedoria
13Deus não fez a morte, nem tem prazer
com a destruição dos vivos. 14Ele criou
todas as coisas para existirem, e as cri-
aturas do mundo são saudáveis: nelas
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não há nenhum veneno de morte, nem é
a morte que reina sobre a terra: 15pois a
justiça é imortal. 2,23Deus criou o homem
para a imortalidade e o fez à imagem de
sua própria natureza; 24foi por inveja do
diabo que a morte entrou no mundo, e
experimentam-na os que a ele pertencem.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 29)

−Eu vos exalto, ó Senhor, pois me li-
vrastes e preservastes minha vida da
morte.
−Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livras-
tes, e não deixastes rir de mim meus
inimigos! Vós tirastes minha alma dos
abismos e me salvastes, quando estava
já morrendo!
−Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-
lhe graças e invocai seu santo nome! Pois
sua ira dura apenas um momento, mas
sua bondade permanece a vida inteira;
se à tarde vem o pranto visitar-nos, de
manhã vem saudar-nos a alegria.
−Escutai-me, Senhor Deus, tende pie-
dade! Sede, Senhor, o meu abrigo prote-
tor! Transformastes o meu pranto em
uma festa, Senhor meu Deus, eterna-
mente hei de louvar-vos!

Segunda Leitura
(2Cor 8,7.9.13-15)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 7Como tendes tudo em
abundância - fé, eloqüência, ciência, zelo
para tudo, e a caridade de que vos demos
o exemplo - assim também procurai ser
abundantes nesta obra de generosidade.
9Na verdade, conheceis a generosidade de
nosso Senhor Jesus Cristo: de rico que
era, tornou-se pobre por causa de vós,
para que vos torneis ricos, por sua po-
breza. 13Não se trata de vos colocar numa
situação aflitiva para aliviar os outros; o
que se deseja é que haja igualdade. 14Nas

atuais circunstâncias, a vossa fartura su-
pra a penúria deles e, por outro lado,
o que eles têm em abundância venha
suprir a vossa carência. Assim haverá
igualdade, como está escrito: 15“Quem
recolheu muito não teve de sobra e quem
recolheu pouco não teve falta”.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mc 5,21-43)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 21Jesus atravessou de
novo, numa barca, para a outra margem.
Uma numerosa multidão se reuniu junto
dele, e Jesus ficou na praia. 22Aproximou-
se, então, um dos chefes da sinagoga,
chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu
a seus pés, 23e pediu com insistência:
“Minha filhinha está nas últimas. Vem
e põe as mãos sobre ela, para que ela
sare e viva!” 24Jesus então o acompa-
nhou. Uma numerosa multidão o se-
guia e o comprimia. 25Ora, achava-se ali
uma mulher que, há doze anos, estava
com uma hemorragia; 26tinha sofrido nas
mãos de muitos médicos, gastou tudo
o que possuı́a, e, em vez de melhorar,
piorava cada vez mais. 27Tendo ouvido
falar de Jesus, aproximou-se dele por
detrás, no meio da multidão, e tocou na
sua roupa. 28Ela pensava: “Se eu ao me-
nos tocar na roupa dele, ficarei curada”.
29A hemorragia parou imediatamente, e
a mulher sentiu dentro de si que estava
curada da doença. 30Jesus logo perce-
beu que uma força tinha saı́do dele. E,
voltando-se no meio da multidão, pergun-
tou: “Quem tocou na minha roupa?” 31Os
discı́pulos disseram: “Estás vendo a mul-
tidão que te comprime e ainda perguntas:
“Quem me tocou’?” 32Ele, porém, olhava
ao redor para ver quem havia feito aquilo.
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33A mulher, cheia de medo e tremendo,
percebendo o que lhe havia acontecido,
veio e caı́u aos pés de Jesus, e contou-lhe
toda a verdade. 34Ele lhe disse: “Filha,
a tua fé te curou. Vai em paz e fica cu-
rada dessa doença”. 35Ele estava ainda fa-
lando, quando chegaram alguns da casa
do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo:
“Tua filha morreu. Por que ainda inco-
moda o mestre?” 36Jesus ouviu a notı́cia
e disse ao chefe da sinagoga: “Não tenhas
medo. Basta ter fé!” 37E não deixou que
ninguém o acompanhasse, a não ser Pe-
dro, Tiago e seu irmão João. 38Quando
chegaram à casa do chefe da sinagoga,
Jesus viu a confusão e como estavam
chorando e gritando. 39Então, ele en-
trou e disse: “Por que essa confusão e
esse choro? A criança não morreu, mas
está dormindo”. 40Começaram então a
caçoar dele. Mas, ele mandou que todos
saı́ssem, menos o pai e a mãe da menina,
e os três discı́pulos que o acompanha-
vam. Depois entraram no quarto onde
estava a criança. 41Jesus pegou na mão
da menina e disse: “Talitá cum” - que
quer dizer: “Menina, levanta-te!” 42Ela
levantou-se imediatamente e começou a
andar, pois tinha doze anos. E todos fica-
ram admirados. 43Ele recomendou com
insistência que ninguém ficasse sabendo
daquilo. E mandou dar de comer à me-
nina.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Na certeza do amor e da misericórdia in-
finita do Senhor, nosso Deus, elevemos
com fervor e confiança nossos rogos, e di-
gamos em Comunidade: Pai Santo, ouvi
vosso Povo!

1. FAVORECEI com vossa graça a ação
missionária de vossa Igreja, e que
ela seja fiel defensora da vida e da
dignidade dos pobres nós vos roga-
mos, Senhor.

2. CONFIRMAI nossas Comunidades
na escuta de vossa palavra e na
prática do bem, da caridade e da
justiça de vosso Reino, nós vos ro-
gamos, Senhor.

3. FORTALECEI aqueles que labutam
pela causa de vosso Reino e se põem
sempre ao lado dos menos favore-
cidos de nossa sociedade, nós vos
rogamos, Senhor.

4. GUIAI a nós e nossas famı́lias no
caminho da paz, do encontro e do
acolhimento fraterno, nós vos roga-
mos, Senhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

Ó DEUS, que nos assegurais os frutos
dos vossos sacramentos, concedei que o
povo reunido para vos servir corresponda
à santidade dos vossos dons. Por Cristo,
nosso Senhor.

Oração Eucarı́stica V

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−Corações ao alto.
−O nosso coração está em Deus.
−Demos graça ao Senhor, nosso Deus.
−É nosso dever e nossa salvação

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 sacer-
dote verdadeiro que sempre se oferece
por nós todos, mandando que se faça a
mesma coisa que fez naquela ceia derra-
deira. Por isso, aqui estamos bem unidos,
louvando e agradecendo com alegria, jun-
tando nossa voz à voz dos anjos e à voz
dos santos todos, para cantar (dizer):
−Santo, santo, santo...
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Senhor, vós que sempre quisestes ficar
muito perto de nós, vivendo conosco no
Cristo, falando conosco por ele, mandai
vosso Espı́rito Santo, a fim de que as nos-
sas ofertas se mudem no Corpo † e no
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai vosso Espı́rito Santo!
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
discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
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 TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
−Toda vez que se come deste pão, toda
vez que se bebe deste vinho, se recorda
a paixão de Jesus Cristo e se fica espe-
rando sua volta!
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.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E, quando recebermos pão e vinho, o
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espı́rito
nos una num só corpo, para sermos um
só povo em seu amor.
−O Espı́rito nos uma num só corpo!
Protegei vossa Igreja que caminha nas es-

tradas do mundo rumo ao céu, cada dia
renovando a esperança de chegar junto a
vós, na vossa paz.
−Caminhamos na estrada de Jesus!
Daı́ 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.
−Caminhamos na estrada de Jesus!
Esperamos entrar na vida eterna com
a virgem, mãe de Deus e da Igreja, os
apóstolos e todos os santos, que na vida
souberam amar Cristo e seus irmãos.
−Esperamos entrar na vida eterna!
A todos os 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 preparas-
tes.
−A todos dai a luz que não se apaga!
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
Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

Pós-Comunhão

−Oremos:
Ó DEUS, o Corpo e o Sague de Jesus
Cristo, que oferecemos em sacrificio e re-
cebemos em comunhão, nos transmitam
uma vida nova, para que, unidos a vós
pela caridade que não passa, possamps
produzir frutos que permaneçam. Por
Cristo, nosso Senhor.
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Dia 28 − Segunda-Feira

Santo Irineu

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Santo Irineu nas-
ceu no ano 130, foi sacerdote, bispo e
morreu martirizado em 177. Foi grande
defensor da verdade histórica de Cristo,
como aquele que veio nos revelar a ver-
dade do Pai e é nosso Salvador, diante
das aberrações do gnosticismo. Tudo é
centrado na pessoa de Cristo, nada fora
ou longe dele. Tinha também grande re-
conhecimento da pessoa de Maria, como
a nova Eva, a Mãe de Cristo.

Oração
Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo
Irineu firmar a verdadeira doutrina e a
paz da Igreja; pela intercessão de vosso
servo, renovai em nós a fé e a caridade,
para que nos apliquemos constantemente
em alimentar a união e a concórdia. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Abraão intercede
pelo povo, suplica a misericórdia e Deus
escuta a prece do justo.

Primeira Leitura
(Gn 18,16-33)

Leitura do Livro do Gênesis
16Os homens levantaram-se e parti-
ram na direção de Sodoma. Abraão
acompanhava-os para encaminhá-los.
17E o Senhor disse consigo: “Acaso po-
derei ocultar a Abraão o que vou fa-
zer? 18Pois Abraão virá a ser uma nação
grande e forte e nele serão abençoadas
todas as nações da terra. 19De fato, eu
o escolhi, Para que ensine seus filhos
e sua famı́lia a guardarem os caminhos
do Senhor, praticando a justiça e o di-
reito, a fim de que o Senhor cumpra em
favor de Abraão tudo o que lhe prome-
teu”. 20Então, o Senhor disse: “O cla-

mor contra Sodoma e Gomorra cresceu,
e agravou-se muito o seu pecado. 21Vou
descer para verificar se as suas obras
correspondem ou não ao clamor que che-
gou até mim”. 22Partindo dali, os homens
dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão
ficou na presença do Senhor. 23Então,
aproximando-se, disse Abraão: “Vais re-
almente exterminar o justo com o ı́mpio?
24Se houvesse cinqüenta justos na cidade,
acaso irı́eis exterminá-los? Não poupa-
rias o lugar por causa dos cinqüenta jus-
tos que ali vivem? 25Longe de ti agir as-
sim, fazendo morrer o justo com o ı́mpio,
como se o justo fosse igual ao ı́mpio.
Longe de ti! O juiz de toda a terra não
faria justiça?” 26O Senhor respondeu:
“Se eu encontrasse em Sodoma cinqüenta
justos, pouparia por causa deles a cidade
inteira”. 27Abraão prosseguiu dizendo:
“Estou sendo atrevido em falar a meu Se-
nhor, eu que sou pó e cinza. 28Se dos
cinqüenta justos faltassem cinco, des-
truirias por causa dos cinco a cidade in-
teira?” O Senhor respondeu: “Não des-
truiria, se achasse ali quarenta e cinco
justos”. 29Insistiu ainda Abraão e disse:
“E se houvesse quarenta?” Ele respon-
deu: “Por causa dos quarenta, não o fa-
ria”. 30Abraão tornou a insistir: “Não se
irrite o meu Senhor, se ainda falo. E se
houvesse apenas trinta justos?”. Ele res-
pondeu: “Também não o faria, se encon-
trasse trinta”. 31Tornou Abraão a insistir:
“Já que me atrevi a falar a meu Senhor,
e se houver vinte justos?” Ele respon-
deu: “Não a iria destruir por causa dos
vinte”. 32Abraão disse: “Que o meu Se-
nhor não se irrite, se eu falar só mais
uma vez: e se houvesse apenas dez?” Ele
respondeu: “Por causa dos dez, não a
destruiria”. 33Tendo acabado de falar, o
Senhor retirou-se, e Abraão voltou para
a sua tenda.
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−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 102)

−O Senhor é indulgente, é favorável.
−Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
todo o meu ser, seu santo nome! Ben-
dize, ó minha alma, ao Senhor, não te
esqueças de nenhum de seus favores!
−Pois ele te perdoa toda culpa, e cura
toda a tua enfermidade; da sepultura ele
salva a tua vida e te cerca de carinho e
compaixão.
−O Senhor é indulgente, é favorável, é
paciente, é bondoso e compassivo. Não
fica sempre repetindo as suas queixas,
nem guarda eternamente o seu rancor.
−Não nos trata como exigem nossas fal-
tas, nem nos pune em proporção às nos-
sas culpas. Quanto os céus por sobre
a terra se elevam, tanto é grande o seu
amor aos que o temem.

Anúncio do Evangelho
(Mt 8,18-22)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo; 18Vendo uma multidão ao
seu redor, Jesus mandou passar para a
outra margem do lago. 19Então um mes-
tre da Lei aproximou-se e disse: “Mes-
tre, eu te seguirei aonde quer que tu
vás”. 20Jesus lhe respondeu: “As raposas
têm suas tocas e as aves dos céus têm
seus ninhos; mas o Filho do Homem não
tem onde reclinar a cabeça”. 21Um outro
dos discı́pulos disse a Jesus: “Senhor,
permite-me que primeiro eu vá sepultar
meu pai”. 22Mas Jesus lhe respondeu:
“Segue-me, e deixa que os mortos sepul-
tem os seus mortos”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Senhor Deus, elevamos confian-
tes nossas preces, pois ouvis o clamor
dos que suplicam vosso auxı́lio. Nós vos
pedimos: Senhor, ouvi nossa prece!

1. VÓS que sois misericórdia, acolhei
em vosso coração divino aqueles que
andam errantes, sem esperança e
sem luz, nós vos pedimos.

2. VÓS que sois bondade, guardai em
vosso coração divino, o Papa, os bis-
pos, sacerdotes e diáconos, religio-
sos e os cristãos leigos, e tornai-os
fervorosos na missão, nós vos pedi-
mos.

3. VOS que sois amor, inspirai muitos
jovens no seguimento de vosso Fi-
lho, com decisão firme e fervor mis-
sionário, nós vos pedimos.

Sobre as Oferendas
Possa glorificar-vos, ó Deus, este sa-
crifı́cio oferecido com alegria na festa de
Santo Irineu; que ele nos leve a amar a
verdade, para guardarmos inabaláveis a
fé e a unidade da Igreja. Por Cristo, nosso
Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, por estes sagrados mistérios, au-
mentai em nós aquela fé que, mantida
até o fim, coroou de glória Santo Irineu;
dai que também nós sejamos justificados,
seguindo-a fielmente. Por Cristo, nosso
Senhor.
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Dia 29 − Terça-Feira

13ª Semana Do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: A tempestade
alcançou os discipulos em alto mar, e
nos alcança também em nossa vida. Há
turbulências em nossa história humana,
mas em nenhum momento podemos per-
der a esperança: “Por que tendes tanto
medo, homens fracos na fé?” Deus in-
terfere em nossas necessidades, se nele
esperamos. Quem confia em seu amor
jamais sairá perdedor.

Oração
Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes
filhos da luz. Concedei que não sejamos
envolvido pelas trevas do erro, mas brilhe
em nossas vidas a luz da vossa verdade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O Senhor nos
ampara, pois sua Palavra é sinal de seu
amor para conosco.

Primeira Leitura
(Gn 19,15-29)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 15Os anjos insistiram com
Ló, dizendo: “Levanta-te, toma tua mu-
lher e tuas duas filhas, e sai, para não
morreres também por causa das iniqüida-
des da cidade”. 16Como ele hesitasse, os
homens tomaram-no pela mão, a ele, à
mulher e às duas filhas - pois o Senhor
tivera compaixão dele -, fizeram-nos sair
e deixaram-nos fora da cidade. 17Uma
vez fora, disseram: “Trata de salvar a
tua vida. Não olhes para trás, nem te
detenhas em parte alguma desta região.
Mas foge para a montanha, se não quise-
res morrer”. 18Ló respondeu: “Não, meu
Senhor, eu te peço! 19O teu servo encon-
trou teu favor e foi grande a tua bondade,
salvando-me a vida. Mas receio não po-

der salvar-me na montanha, antes que a
calamidade me atinja e eu morra. 20Eis aı́
perto uma cidade onde poderei refugiar-
me; é pequena, mas aı́ salvarei a minha
vida”. E ele lhe disse: “Pois bem, concedo-
te também este favor: não destruirei a
cidade de que falas. 22Refugia-te lá de-
pressa, pois nada posso fazer enquanto
não tiveres entrado na cidade”. Por isso
foi dado àquela cidade o nome de Segor.
23O sol estava nascendo, quando Ló en-
trou em Segor. 24O Senhor fez então cho-
ver do céu enxofre e fogo sobre Sodoma
e Gomorra. 25Destruiu as cidades e toda
a região, todos os habitantes das cidades
e até a vegetação do solo. 26Ora, a mu-
lher de Ló olhou para trás e tornou-se
uma estátua de sal. 27Abraão levantou-
se bem cedo e foi até o lugar onde antes
tinha estado com o Senhor. 28Olhando
para Sodoma e Gomorra, e para toda
a região, viu levantar-se da terra uma
densa fumaça, como a fumaça de uma
fornalha. 29Mas, ao destruir as cidades
da região, Deus lembrou-se de Abraão e
salvou Ló da catástrofe que arrasou as
cidades onde Ló havia morado.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 25)

−Tenho sempre vosso amor ante meus
olhos.
−Provai-me, ó Senhor, e examinai-me,
sondai meu coração e o meu ı́ntimo!
Pois tenho sempre vosso amor ante meus
olhos; vossa verdade escolhi por meu ca-
minho.
−Não junteis a minha alma à dos mal-
vados, nem minha vida à dos homens
sangüinários; eles têm as suas mãos
cheias de crime; sua direita está repleta
de suborno.
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−Eu, porém, vou caminhando na
inocência; libertai-me, ó Senhor, tende
piedade! Está firme o meu pé na es-
trada certa; ao Senhor eu bendirei nas
assembléias.

Anúncio do Evangelho
(Mt 8,23-27)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 23Jesus entrou na barca,
e seus discı́pulos o acompanharam. 24E
eis que houve uma grande tempestade no
mar, de modo que a barca estava sendo
coberta pelas ondas. Jesus, porém, dor-
mia. 25Os discı́pulos aproximaram-se e o
acordaram, dizendo: ’Senhor, salva-nos,
pois estamos perecendo!’ 26Jesus respon-
deu: “Por que tendes tanto medo, ho-
mens fracos na fé?” Então, levantando-
se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se
uma grande calmaria. 27Os homens fica-
ram admirados e diziam: “Quem é este
homem, que até os ventos e o mar lhe
obedecem?”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Senhor, Deus e Pai, que não se cansa
de nos amare ouvir, elevemos nossos ro-

gos, manifestando nossa confiança em
sua bondade.
−Senhor, Deus de bondade, atendei-
nos!

1. ANIMAI vossa Igreja, conservai-a fiel
em sua missão, e inspirai-lhe a pa-
lavra certa na hora certa, nós cla-
mamos a vós.

2. FORTALECEI a ação de todos os que
se solidarizam com os pobres e so-
fredores, nós clamamos a vós.

3. CONSERVAI-NOS na comunhão de
vida e unidos na fraternidade, e as-
sim sejamos sinais de vosso Reino,
nós clamamos a vós.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos
vossos sacramentos, concedei que o povo
reunido para vos servir corresponda à
santidade dos vossos dons. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, que oferecemos em sacrifı́cio e re-
cebemos em comunhão, nos transmitam
uma vida nova, para que, unidos a vós
pela caridade que não passa, possamos
produzir frutos que permaneçam. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 30 − Quarta-Feira

13ª Semana Do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Jesus tem poder so-
bre o mar e sobre o mal. A presença
de Jesus significa que a salvação já está
presente e o mal perde sua força diante
dele. Por isso, Jesus liberta aqueles dois
homens que estavam oprimidos e aban-

donados, excluı́dos da convivência hu-
mana. Jesus está num lugar onde há
impureza e opressão. Há interessesiros
que desejam que assim permaneça. Mas
Ele revelou-lhes para que veio e estava
ali: para libertar! Os opressores não gos-
tam da liberdade nem da dignidade da
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vida.

Oração
Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes
filhos da luz. Concedei que não sejamos
envolvido pelas trevas do erro, mas brilhe
em nossas vidas a luz da vossa verdade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Ele é nosso Deus
e sua Palavra revela a verdade sobre nós
mesmos.

Primeira Leitura
(Gn 21,5.8-20)

Leitura do Livro do Gênesis
5Abraão tinha cem anos quando lhe nas-
ceu o filho Isaac. 8Entretanto, o menino
cresceu e foi desmamado; e no dia em
que o menino foi desmamado, Abraão deu
um grande banquete. 9Sara, porém, viu
o filho que a egı́pcia Agar dera a Abraão
brincando com Isaac. 10E disse a Abraão:
’Manda embora essa escrava e seu filho,
pois o filho de uma escrava não pode ser
herdeiro com o meu filho Isaac’. 11Abraão
ficou muito desgostoso com isso, por se
tratar de um filho seu. 12Mas Deus lhe
disse: “Não te aflijas por causa do me-
nino e da tua escrava. Atende a tudo
o que Sara te pedir, pois é por Isaac
que uma descendência levará o teu nome.
13Mas do filho da escrava farei também
um grande povo, por ele ser da tua raça”.
14Abraão levantou-se de manhã, tomou
pão e um odre de água e os deu a Agar,
colocando-os nos ombros dela: depois,
entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela
foi-se embora e andou vagueando pelo
deserto de Bersabéia. 15Tendo acabado a
água do odre, largou o menino debaixo de
um arbusto, 16e foi sentar-se em frente
dele, à distância de um tiro de arco. Pois
dizia consigo: “Não quero ver o menino
morrer”. Assim, ficou sentada defronte
ao menino, e pôs-se a gritar e a chorar.
17Deus ouviu o grito do menino e o anjo

de Deus chamou do céu a Agar, dizendo:
“Que tens Agar? Não tenhas medo, pois
Deus ouviu a voz do menino do lugar em
que está. 18Levanta-te, toma o menino
e segura-o bem pela mão, porque farei
dele um grande povo”. 19Deus abriu-lhe
os olhos, e ela viu um poço de água. Foi
então encher o odre e deu de beber ao me-
nino. 20Deus estava com o menino, que
cresceu e habitou no deserto. tornando-
se um jovem arqueiro. 21Morou no de-
serto de Farã, e sua mãe escolheu para
ele uma mulher no paı́s do Egito.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 33)

−Este infeliz gritou a Deus, e foi ou-
vido.
−Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,
e o Senhor o libertou de toda angústia.
O anjo do Senhor vem acampar ao redor
dos que o temem, e os salva.
−Respeitai o Senhor Deus, seus santos
todos, porque nada faltará aos que o te-
mem. Os ricos empobrecem, passam
fome, mas aos que buscam o Senhor não
falta nada.
−Meus filhos, vinde agora e escutai-me:
vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus.
Qual o homem que não ama sua vida,
procurando ser feliz todos os dias?

Anúncio do Evangelho
(Mt 8,23-27)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 28Quando Jesus chegou
à outra margem do lago, na região dos
gadarenos, vieram ao seu encontro dois
homens possuı́dos pelo demônio, saindo
dos túmulos. Eram tão violentos, que
ninguém podia passar por aquele cami-
nho. 29Eles então gritaram: ’O que tens

Junho de 2021 13ª Semana Do Tempo Comum Dia 30 | Pág. 64
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a ver conosco, Filho de Deus? Tu vi-
este aqui para nos atormentar antes do
tempo?’ 30Ora, a certa distância deles,
estava pastando uma grande manada de
porcos. 31Os demônios suplicavam-lhe:
’Se nos expulsas, manda-nos para a ma-
nada de porcos.’ 32Jesus disse: ’Ide.’ Os
demônios saı́ram, e foram para os porcos.
E logo toda a manada atirou-se monte
abaixo para dentro do mar, afogando-
se nas águas. 33Os homens que guar-
davam os porcos fugiram e, indo até à
cidade, contaram tudo, inclusive o caso
dos possuı́dos pelo demônio. 34Então a
cidade toda saiu ao encontro de Jesus.
Quando o viram, pediram-lhe que se reti-
rasse da região deles.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, a vós elevamos nossa prece,
pois temos o que vos pedir todos os dias.
Tende paciência conosco, Senhor, e ouvi
vosso povo que vos clama: Vinde, Se-
nhor, e libertai-nos!

1. LIBERTAI os oprimidos das
injustiças e do egoı́smo por causa

da ganância e dos gananciosos de
nossos dias, nós vos rogamos.

2. FORTALECEI a ação e a esperança
de quem trabalha com os excluı́dos,
como os menores e jovens abando-
nados, os dependentes quı́micos e
moradores de rua, nós vos rogamos.

3. CONFIRMAI nossa fé, e despertai-
nos para vivê-la com intensidade e
testemunhá-la no ambiente em que
convivemos, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos
vossos sacramentos, concedei que o povo
reunido para vos servir corresponda à
santidade dos vossos dons. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, que oferecemos em sacrifı́cio e re-
cebemos em comunhão, nos transmitam
uma vida nova, para que, unidos a vós
pela caridade que não passa, possamos
produzir frutos que permaneçam. Por
Cristo, nosso Senhor.
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Apêndices

Sı́mbolo dos Apóstolos

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, cria-
dor do céu e da terra.
E em Jesus Cristo seu único Filho,
nosso Senhor, que foi concebido pelo po-
der do Espı́rito Santo; nasceu da Virgem
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro 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 Espı́rito Santo; na Santa
Igreja Católica; na comunhão dos san-
tos; na remissão dos pecados; na
ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.

Sı́mbolo do Concı́lio de
Nicéia

Creio em um só Deus, Pai Todo-
Poderoso, criador do céu e da terra, de
todas as coisas visı́veis e invisı́veis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai
antes de todos os séculos: Deus de Deus,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus ver-
dadeiro, gerado, não criado, consubstan-
cial ao Pai. Por ele todas as coisas foram
feitas. E por nós, homens, e para nossa
salvação, desceu dos céus: e se encarnou
pelo Espı́rito Santo, no seio da Virgem
Maria, e se fez homem. Também por nós
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; pade-
ceu e foi sepultado. Ressuscitou ao ter-
ceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do
Pai. E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e o seu

reino não terá fim.
Creio no Espı́rito Santo, Senhor que dá
a vida, e procede do Pai e do Filho; e com
o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele
que falou pelos profetas.
Creio na Igreja, una, santa, católica
e apostólica. Professo um só batismo
para remissão dos pecados. E espero
a ressurreição dos mortos e a vida do
mundo que há de vir. Amém.

Oração para a Celebração
Eucarı́stica

Deus eterno e todo-poderoso, eis que me
aproximo do sacramento do vosso Filho
único, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Impuro, venho à fonte da misericórdia;
cego, à luz da eterna claridade; pobre e
indigente, ao Senhor do céu e da terra.
Imploro, pois, a abundância da vossa li-
beralidade, para que Vos digneis curar
a minha fraqueza, lavar as minhas man-
chas, iluminar a minha cegueira, enri-
quecer a minha pobreza, vestir a minha
nudez.
Que eu receba o Pão dos Anjos, o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores, com o
respeito e a humildade, a contriçãoo e a
devoçãoo, a pureza e a fé, o propósito e
a intençãoo que convêm à salvaçãoo da
minha alma. Dai-me que receba não só
o sacramento do Corpo e do Sangue do
Senhor, mas também o seu efeito e a sua
força.
Ó Deus de mansidão, fazei-me acolher
com tais disposições o Corpo que o vosso
Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo,
recebeu da Virgem Maria, que seja incor-
porado ao seu Corpo Mı́stico e contado
entre os seus membros.
Ó Pai cheio de amor, fazei que, recebendo
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agora o vosso Filho sob o véu do sacra-
mento, possa na eternidade contemplá-la
face a face. Vós, que viveis e reinais na
unidade do Espı́rito Santo, por todos os
séculos dos séculos. Amém

Alma de Cristo

Alma de Cristo, santificai-me! Corpo
de Cristo, salvai-me! Sangue de Cristo,
inebriai-me! Água do lado de Cristo,
lavai-me! Paixão de Cristo, confortai-
me! Ó bom Jesus, ouvi-me! Dentro
de vossas chagas, escondei-me! Não
permitais que me separe de vós! Do
espı́rito maligno, defendei-me! Na hora
da morte chamai-me e mandai-me ir
para vós, para que com vossos San-
tos vos louve por todos os séculos dos
séculos. Amém.

Comunhão Espı́ritual

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente
presente no Santı́ssimo Sacramento do
Altar. Amo-vos sobre todas as coisas e mi-
nha alma suspira por vós. Mas, como não
posso receber-vos agora no Santı́ssimo
Sacramento, vinde, ao menos espiritual-
mente, a meu coração. Abraço-me con-
vosco como se já estivésseis comigo: uno-
me convosco inteiramente. Ah! Não per-
mitais que torne a separar-me de vós.
Amém.”

Fica comigo, Senhor

Fica Senhor comigo, pois preciso da tua
presença para não te esquecer.
Sabes quão facilmente posso te abando-
nar.
Fica Senhor comigo, porque sou fraco e
preciso da tua força para não cair.
Fica Senhor comigo, porque és minha
vida, e sem ti perco o fervor.
Fica Senhor comigo, porque és minha
luz, e sem ti reina a escuridão.

Fica Senhor comigo, para me mostrar
tua vontade.
Fica Senhor comigo, para que ouça tua
voz e te siga.
Fica Senhor comigo, pois desejo amar-
te e permanecer sempre em tua compa-
nhia.
Fica Senhor comigo, se queres que te
seja fiel.
Fica Senhor comigo, porque, por mais
pobre que seja minha alma, quero que
se transforme num lugar de consolação
para ti, um ninho de amor.

Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o
dia chega ao fim; a vida passa, e a morte,
o julgamento e a eternidade se aproxi-
mam. Preciso de ti para renovar minhas
energias e não parar no caminho. Está
ficando tarde, a morte avança e eu te-
nho medo da escuridão, das tentações,
da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh,
quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta
noite de exı́lio.

Fica comigo nesta noite, Jesus, pois
ao longo da vida, com todos os seus peri-
gos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que
te reconheça como te reconheceram teus
discı́pulos ao partir do pão, a fim de que
a Comunhão Eucarı́stica seja a luz a dis-
sipar a escuridão, a força a me sustentar,
a única alegria do meu coração.

Fica comigo, Senhor, porque na hora da
morte quero estar unido a ti, se não pela
Comunhão, ao menos pela graça e pelo
amor.

Fica comigo, Jesus. Não peço
consolações divinas, porque não às
mereço, mas apenas o presente da tua
presença, ah, isso sim te suplico!

Fica Senhor comigo, pois é só a ti que
procuro teu amor, tua graça, tua vontade,
teu coração, teu Espı́rito, porque te amo,
e a única recompensa que te peço é poder
amar-te sempre mais. Como este amor
resoluto desejo amar-te de todo o coração
enquanto estiver na terra, para continuar
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a te amar perfeitamente por toda a eter-
nidade. Amém.

Oração de São Francisco

Senhor, fazei-me instrumento da vossa
paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o
perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a
união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé

Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança
Onde houver tristeza, que eu leve ale-
gria
Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó
mestre, fazei que eu procure mais Con-
solar que ser consolado Compreender
que ser compreendido Amar que ser
amado
Pois, é dando que se recebe É perdoando
que se é perdoado E é morrendo que se
vive Para a vida eterna
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Sequência de Corpus Christi

−Terra exulta de alegria, louva teu Pastor e guia com teus hinos, tua voz! (bis)

−Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses: Sempre excede o teu louvor!

(bis)

−Hoje a Igreja te convida: Ao Pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar! (bis)

−Este Pão que o mundo o creia! Por Jesus, na santa Ceia, foi entregue aos que

escolheu. (bis)

−Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração! (bis)

−Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia, nos recorda a instituição! (bis)

−Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. (bis)

−Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo: Foge a noite, chega a luz.

(bis)

−O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. (bis)

−Seu preceito conhecemos: Pão e vinho consagramos, para nossa salvação. (bis)

−Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo: Deve-o crer todo cristão. (bis)

−Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. (bis)

−Pão e vinho, eis o que vemos; Mas ao Cristo é que nós temos em tão ı́nfimos sinais. (bis)

−Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. (bis)

−É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. (bis)

−Um ou mil comunga dele, tanto este quanto aquele: Multiplica-se o Senhor. (bis)

−Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. (bis)

−Pensa bem: igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o

mal. (bis)

−Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a part́ıcula

também.

−Jesus não é atingido: O sinal é que é partido; Mas não é diminúıdo, nem se muda

o que contém.
(Forma breve)

−Eis o Pão que os anjos comem transformado em Pão do homem; Só os filhos o consomem:

Não será lançado aos cães!

−Em sinais prefigurados por Abraão foi imolado no Cordeiro aos pais foi dado, no

deserto foi maná.

−Bom pastor, Pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui

nossa orfandade, transportai-nos para o Pai.

−Aos mortais dando comida, dais também o Pão da vida; Que a famı́lia assim

nutrida, seja um dia reunida, aos convivas lá do céu!
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