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Dia 01 − Quinta-Feira

13º Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O olhar de Jesus
alcança os marginalizados. Ele velo tra-
zer uma nova relação da justiça divina,
que acolhe, liberta e dá a vida. O pa-
ralı́tico é o exemplo vivo da ação divina,
de sua justiça. Ele está morto em vida,
e Jesus o iberta e o reintegra na famı́lia
e na comunidade. Bela é a palavra de
Cristo: “Levanta-te, pega a tua cama e
vai para a tua casa”.

Oração
O 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: A Palavra nos li-
berta, nos dá a vida e nos reintegra como
seres humanos.

Primeira Leitura
(Gn 22, 1-19)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 1Deus pôs Abraão à prova.
Chamando-o, disse: “Abraão!” E ele res-
pondeu: “Aqui estou”. 2E Deus disse:
“Toma teu filho único, Isaac, a quem tanto
amas, dirije-te à terra de Moriá, e oferece-
o ali em holocausto sobre um monte que
eu te indicar”. 3Abraão levantou-se bem
cedo, selou o jumento, tomou consigo
dois dos seus servos e seu filho Isaac.
Depois de ter rachado lenha para o holo-
causto, pôs-se a caminho, para o lugar
que Deus lhe havia ordenado. 4No ter-
ceiro dia, Abraão, levantando os olhos,
viu de longe o lugar. 5Disse, então, aos
seus servos: “Esperai aqui com o ju-
mento, enquanto eu e o menino vamos

até lá. Depois de adorarmos a Deus, vol-
taremos a vós”. 6Abraão tomou a lenha
para o holocausto e a pôs às costas do
seu filho Isaac, enquanto ele levava o fogo
e a faca. E os dois continuaram cami-
nhando juntos. 7Isaac disse a Abraão:
“Meu pai”. - ’Que queres, meu filho?’, res-
pondeu ele. E o menino disse: “Temos
o fogo e a lenha, mas onde está a vı́tima
para o holocausto?” 8Abraão respondeu:
“Deus providenciará a vı́tima para o ho-
locausto, meu filho”. E os dois continu-
aram caminhando juntos. 9Chegados ao
lugar indicado por Deus, Abraão ergueu
um altar, colocou a lenha em cima, amar-
rou o filho e o pôs sobre a lenha em cima
do altar. 10Depois, estendeu a mão, em-
punhando a faca para sacrificar o filho.
11E eis que o anjo do Senhor gritou do
céu, dizendo: “Abraão! Abraão!” Ele res-
pondeu: “Aqui estou!”. 12E o anjo lhe
disse: “Não estendas a mão contra teu
filho e não lhe faças nenhum mal! Agora
sei que temes a Deus, pois não me re-
cusaste teu filho único”. 13Abraão, er-
guendo os olhos, viu um carneiro preso
num espinheiro pelos chifres; foi buscá-
lo e ofereceu-o em holocausto no lugar
do seu filho. 14Abraão passou a chamar
aquele lugar: “O Senhor providenciará”.
Donde até hoje se diz: “O monte onde
o Senhor providenciará’. 15O anjo do
Senhor chamou Abraão, pela segunda
vez, do céu, 16e lhe disse: “Juro por mim
mesmo - oráculo do Senhor -, uma vez
que agiste deste modo e não me recu-
saste teu filho único, 17eu te abençoarei e
tornarei tão numerosa tua descendência
como as estrelas do céu e como as areias
da praia do mar. Teus descendentes con-
quistarão as cidades dos inimigos. 18Por
tua descendência serão abençoadas to-
das as nações da terra, porque me obe-
deceste”. 19Abraão tornou para junto dos
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seus servos, e, juntos, puseram-se a ca-
minho de Bersabéia, onde Abraão passou
a morar.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 114(115))

− Andarei na presença de Deus, junto
a ele, na terra dos vivos.
−Eu amo o Senhor, porque ouve o grito
da minha oração. Inclinou para mim seu
ouvido, no dia em que eu o invoquei.
−Prendiam-me as cordas da morte,
apertavam-me os laços do abismo;
invadiam-me angústia e tristeza: eu
então invoquei o Senhor “Salvai, ó Se-
nhor, minha vida!”
−O Senhor é justiça e bondade, nosso
Deus é amor-compaixão. É o Senhor
quem defende os humildes: eu estava
oprimido, e salvou-me.
−Libertou minha vida da morte, enxugou
de meus olhos o pranto e livrou os meus
pés do tropeço. Andarei na presença de
Deus, junto a ele na terra dos vivos.

Anúncio do Evangelho
(Mt 9,1-8)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1Entrando em um barco,
Jesus atravessou para a outra mar-
gem do lago e foi para a sua cidade.
2Apresentaram-lhe, então, um paralı́tico
deitado numa cama. Vendo a fé que eles
tinham, Jesus disse ao paralı́tico: “Cora-
gem, filho, os teus pecados estão perdoa-
dos!” 3Então alguns mestres da Lei pen-
saram: “Esse homem está blasfemando!”
4Mas Jesus, conhecendo os pensamentos
deles, disse: “Por que tendes esses maus
pensamentos em vossos corações? 5O
que é mais fácil, dizer: ‘Os teus pecados

estão perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te e
anda’? 6Pois bem, para que saibais que o
Filho do Homem tem na terra poder para
perdoar pecados, - disse, então, ao pa-
ralı́tico - ‘Levanta-te, pega a tua cama e
vai para a tua casa.”’ 7O paralı́tico então
se levantou, e foi para a sua casa. 8Vendo
isso, a multidão ficou com medo e glori-
ficou a Deus, por ter dado tal poder aos
homens.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Junto de vós, ó Senhor, nosso Deus,
encontramos a vida e a paz. Confian-
tes em vossa justiça misericordiosa, nós
vos apresentamos nossas necessidades.
Escutai-nos.
−Conduzi-nos, Senhor, no caminho de
vosso Reino!

1. DAI-NOS paciência nas horas de di-
ficuldades, e abri-nos para a solida-
riedade com os mais sofredores, nós
vos rogamos.

2. ANIMAI os cristãos comprometidos
com a causa da vida e a defesa da
sua sacralidade, com a justiça do
bem comum da pátria e com a paz,
nós vos rogamos.

3. CONFIRMAI-NOS na fé e no compro-
misso com vosso Reino, e fazei de
nós instrumentos de vossa paz e de
vossa vontade, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos
vossos sacramentos, concebei 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 fazemos em sacrifı́cio e rece-
bemos comunhão, nos transmitam uma
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vida nova, para que, unidos a vós pela
caridade que não passa, podemos produ-

zir frutos que permaneçam. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 02 − Sexta-Feira

13ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Branca
Motivação Inicial: Os publicanos, co-
bradores de impostos, não eram estima-
dos em Israel. Eles também eram oprimi-
dos e espoliados. Jesus chama a Mateus,
que era publicano. Ao ouvir a voz do Se-
nhor que Ihe disse: “Segue-me!”, Pôs-se
imediatamente no caminho de Jesus. Es-
tarmos atentos à voz do Senhor, que nos
chama e nos fala nos fatose acon- teci-
mentos, é nosso dever cristão.

Oração
Senhor Deus, revesti-nos das virtudes
do Coração de vosso Filho e inflamai-nos
com seu amor, para que, assemelhando-
nos a ele, possamos participar da
redenção eterna. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Aos fariseus diz
Jesus: “Aqueles que têm saúde não pre-
cisam de médico. Quero misericórdia e
não sacrifı́cio”

Primeira Leitura
(Gn 23, 1-4.19; 24, 1-8.62-67)

Leitura do Livro do Gênesis:
1Sara viveu cento e vinte e sete anos, 2e
morreu em Cariat Arbe, que é Hebron,
em Canaã. Abraão veio fazer luto por
Sara e chorá-la. 3Depois levantou-se de
junto da morta e falou aos hititas: 4“Sou
um estrangeiro e hóspede no vosso meio.
Cedei-me como propriedade entre vós um
lugar de sepultura, onde possa sepul-
tar minha esposa que morreu”. 19Assim,
Abraão sepultou Sara, sua mulher, na
caverna do campo de Macpela, em frente

de Mambré, que é Hebron, na terra de
Canaã. 24,1Abraão já era velho, de idade
avançada, e o Senhor o havia abençoado
em tudo. 2Abraão disse ao servo mais an-
tigo da sua casa, administrador de todos
os seus bens: “Põe a mão debaixo da mi-
nha coxa 3e jura-me pelo Senhor, Deus do
céu e da terra, que não escolherás para
meu filho uma mulher entre as filhas dos
cananeus, no meio dos quais eu moro;
4mas tu irás à minha terra natal, buscar
entre os meus parentes uma mulher para
o meu filho Isaac” 5E o servo respondeu:
“E se a mulher não quiser vir comigo para
esta terra, deverei levar teu filho para a
terra de onde saı́ste?” 6Abraão respon-
deu: ’“Guarda-te de levar meu filho de
volta para lá. 7O Senhor, Deus do céu,
que me tirou da casa do meu pai e da
minha terra natal, e que me falou e ju-
rou, dizendo: ‘É tua descendência darei
esta terra’, ele mesmo enviará seu anjo
diante de ti e trarás de lá uma mulher
para meu filho. 8Porém, se a mulher não
quiser vir contigo, ficarás livre deste jura-
mento; mas de maneira alguma levarás
meu filho de volta para lá”. 62Isaac tinha
voltado da região do poço de Laai-Roı́ e
morava na terra do Negueb. 63Ao cair da
tarde, Isaac saiu para o campo a passear.
Levantando os olhos, viu camelos que
chegavam, 64Rebeca também, erguendo
os olhos, viu Isaac. Desceu do camelo,
65e perguntou ao servo: “Quem é aquele
homem que vem pelo campo, ao nosso
encontro?” O Servo respondeu: “É o meu
senhor”. Ela puxou o véu e cobriu o rosto.
66Então o servo contou a Isaac tudo o que
tinha feito. 67Ele introduziu Rebeca na
tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por
esposa. Isaac amou-a, consolando-se as-
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sim da morte da mãe.
−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 105)

−Dai graças ao Senhor, porque ele é
bom.
−Dai graças ao Senhor, porque ele é
bom, porque eterna é a sua misericórdia!
Quem contará os grandes feitos do Se-
nhor? Quem cantará todo o louvor que
ele merece?
−Felizes os que guardam seus preceitos
e praticam a justiça em todo o tempo!
Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-
vos, pelo amor que demonstrais ao vosso
povo!
−Visitai-me com a vossa salvação, para
que eu veja o bem-estar do vosso povo, e
exulte na alegria dos eleitos, e me glorie
com os que são vossa herança.

Anúncio do Evangelho
(Mt 9,9-13)

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

Naquele tempo, 9Jesus viu um homem
chamado Mateus, sentado na coletoria
de impostos, e disse-lhe: “Segue-me!” Ele
se levantou e seguiu a Jesus. 10Enquanto
Jesus estava à mesa, em casa de Mateus,
vieram muitos cobradores de impostos e
pecadores e sentaram-se à mesa com Je-
sus e seus discı́pulos. 11Alguns fariseus
viram isso e perguntaram aos discı́pulos:
“Por que vosso mestre come com os cobra-
dores de impostos e pecadores?” 12Jesus
ouviu a pergunta e respondeu: “Aqueles
que têm saúde nóo precisam de médico,
mas sim os doentes. 13Aprendei, pois, o

que significa: ‘Quero misericórdia e não
sacrifı́cio’. De fato, eu não vim para cha-
mar os justos, mas os pecadores”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Visitai-nos, Senhor Deus, com vosso
amor e vossa salvação, e acolhei vosso
povo que, humildemente, vos nosso su-
plica: Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus!

1. CONDUZI vossa Igreja sob a
inspiração de vosso Espı́rito Santo
e animai-a em sua missão de anun-
ciar a verdade de vosso Filho no
tempo e na história de agora, nós
vos rogamos, Senhor.

2. CONSERVAI-NOS na comunhão fra-
terna e que nossas atitudes cristãs
sejam carregadas dos sentimentos
de vosso Filho Jesus, nós vos roga-
mos, Senhor.

3. FAVORECEI com vossa bondade
nossas comunidades, para que elas
sejam acolhedoras e praticantes de
vossa misericórdia, nós vos roga-
mos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, Pai de misericórdia, que na vossa
imensa caridade nos destes o vosso Filho
único, fazei que, formando com ele um
só corpo, podemos oferecer-vos um culto
digno de Vós. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Tendo participado do vosso sacramento
de amor, imploramos, ó Deus, que, con-
formados ao Cristo na terra, nos asso-
ciemos no céu à sua glória. Por Cristo,
nosso Senhor.
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Dia 03 − Sábado

São Tomé Apóstolo

Cor Litúrgica: Vermelho
Motivação Inicial: São Tomé era da Ga-
liléia e de personalidade de muito forte.
Manifestou sua desconfiança no teste-
munho dos apóstolos, que a ele afirma-
ram ter visto o Senhor. Sua dúvida e
descrença foram desfeitas quando o Se-
nhor, aparecendo-lhe, mandou tocar-lhe
como chagas da crucifixão: “Meu Senhor
e meu Deus”. Sim, ele acreditou naquele
que foi crucificado e ressuscitado, e não
num boato qualquer. É no Cristo crucifi-
cado e ressuscitado que devemos também
ver nossa fé.

Oração
Deus todo-poderoso, concedei-nos ce-
lebrar com alegria a festa do apóstolo
São Tomé, para que sejamos sempre
sustentados por sua proteção e tenha-
mos a vida pela fé no Cristo que ele
reconheçeu como Senhor. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O Senhor nos di-
rige sua Palavra, pois deseja e espera que
tenhamos a vida que nos oferece.

Primeira Leitura
(Ef 2,19-22)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: 19Já não sois mais estrangei-
ros nem migrantes, mas concidadãos dos
santos. Sois da famı́lia de Deus. 20Vós
fostes integrados no edifı́cio que tem
como fundamento os apóstolos e os profe-
tas, e o próprio Jesus Cristo como pedra
principal. 21É nele que toda a construção
se ajusta e se eleva para formar um tem-
plo santo no Senhor. 22E vós também sois
integrados nesta construção, para vos
tornardes morada de Deus pelo Espı́rito.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 116)

−Ide, por todo o mundo, a todos pregai
o Evangelho.
−Cantai louvores ao Senhor, todas as
gentes, povos todos, festejai-o!
−Pois comprovado é seu amor para co-
nosco, para sempre ele é fiel!

Anúncio do Evangelho
(Jo 20,24-29)

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

24Tomé, chamado Dı́dimo, que era um
dos doze, não estava com eles quando
Jesus veio. 25Os outros discı́pulos
contaram-lhe depois: “Vimos o Senhor!”.
Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir a
marca dos pregos em suas mãos, se eu
não puser o dedo nas marcas dos pregos
e não puser a mão no seu lado, não acre-
ditarei”. 26Oito dias depois, encontravam-
se os discı́pulos novamente reunidos em
casa, e Tomé estava com eles. Estando
fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-
se no meio deles e disse: “A paz esteja
convosco”. 27Depois disse a Tomé: “Põe
o teu dedo aqui e olha as minhas mãos.
Estende a tua mão e coloca-a no meu
lado. E não sejas incrédulo, mas fiel”.
28Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu
Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditaste,
porque me viste? Bem-aventurados os
que creram sem terem visto!”

−Palavra da Salvação.
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Preces da Comunidade

Na alegria de celebrarmos o apóstolo
São Tomé, que foi fiel ao Cristo até seu
martı́rio, elevemos confia nossas súplicas,
clamando: Senhor, Deus da Vida, ouvi-
nos!

1. ILUMINAI vossa Igreja, para que nas
diversidades do mundo, seja fiel no
anúncio de vosso Reino e conduza
vosso povo no caminho da paz, nós
vos suplicamos.

2. GUARDAI junto de vós, todos os
que se empenham no anúncio da
verdade de Cristo, para que sejam
santificados e alcancem a alegria de
vosso Reino, nós vos suplicamos.

3. AJUDAI como Comunidades cristãs
a viverem com intensidade a fé e

o ensinamento de vossa Palavra,
como viveram as Comunidades nas-
centes, nós vos suplicamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, nós vos oferecemos este sa-
crifı́cio de louvor, celebramos a profissão
de fé feita por São Tomé, vosso apóstolo,
e, rendendo-vos o nosso culto de servos,
pedimos que conserveis em nós os vossos
dons. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Pai, recebemos neste sacramento o
Corpo do vosso Filho único; concedei que
proclamemos o Cristo em nossa vida e
nossas ações, reconhecendo nele nosso
Deus e Senhor, como fez o apóstolo São
Tomé. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 04 − Solenidade de São Pedro e São Paulo

Solenidade de São Pedro e São Paulo

Cor Litúrgica: Vermelho
Pedro e Paulo, testemunhas de uma
fé e colunas inabaláveis da Igreja de
Cristo. Os apóstolos nos deixaram a bela
herança da fé. Pedro, Pastor e Vigário de
Cristo. Paulo, o grande lider missionário
que formou Comunidades e anunciou
uma conversão em Cristo. Eles interro-
gam nossa vivência batismal, nosso teste-
munho e compromisso com o Reino. Não
tenhamos medo das adversidades, mas
sim a certeza da vida e da esperança, pro-
curando viver no diálogo, na união e na
misericórdia de Cristo.

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, que hoje nos concedeis ale-
gria de festejar São Pedro e São Paulo,
concedei à vossa Igreja seguir em tudo
os ensinamentos destes Apóstolos que
nos deram as primı́cias da fé. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
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dade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Os Apóstolos anunciaram com fervor a
Palavra do Senhor, para que sejamos
uma Igreja viva, participativa e compro-
metida.

Primeira Leitura
(At 12,1-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 1o rei Herodes prendeu al-
guns membros da Igreja, para torturá-los.
2Mandou matar à espada Tiago, irmão de
João. 3E, vendo que isso agradava aos ju-
deus, mandou também prender a Pedro.
Eram os dias dos Pães ázimos. 4Depois
de prender Pedro, Herodes colocou-o na
prisão, guardado por quatro grupos de
soldados, com quatro soldados cada um.
Herodes tinha a intenção de apresentá-
lo ao povo, depois da festa da Páscoa.
5Enquanto Pedro era mantido na prisão,
a Igreja rezava continuamente a Deus
por ele. 6Herodes estava para apresentá-
lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia
entre dois soldados, preso com duas cor-
rentes; e os guardas vigiavam a porta
da prisão. 7Eis que apareceu o anjo do
Senhor e uma luz iluminou a cela. O
anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o
e disse: “Levanta-te depressa!” As cor-
rrentes caı́ram-lhe das mãos. 8O anjo
continuou: “Coloca o cinto e calça tuas
sandálias!” Pedro obedeceu e o anjo
lhe disse: “Põe tua capa e vem comigo!”
9Pedro acompanhou-o, e não sabia que
era realidade o que estava acontecendo
por meio do anjo, pois pensava que aquilo
era uma visão. 10Depois de passarem
pela primeira e segunda guarda, chega-
ram ao portão de ferro que dava para a
cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles

saı́ram, caminharam por uma rua e logo
depois o anjo o deixou. 11Então Pedro
caiu em si e disse: “Agora sei, de fato,
que o Senhor enviou o seu anjo para me
libertar do poder de Herodes e de tudo o
que o povo judeu esperava!”

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 33)

−De todos os temores me livrou o Se-
nhor Deus.
−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!

Segunda Leitura
(2Tm 4,6-8.17-18)

Carı́ssimo: 6Quanto a mim, eu já es-
tou para ser derramado em sacrifı́cio;
aproxima-se o momento de minha par-
tida. 7Combati o bom combate, completei
a corrida, guardei a fé. 8Agora está reser-
vada para mim a coroa da justiça, que
o Senhor, justo juiz, me dará naquele
dia; e não somente a mim, mas também
a todos que esperam com amor a sua
manifestação gloriosa. 17Mas o Senhor
esteve a meu lado e me deu forças; ele fez
com que a mensagem fosse anunciada
por mim integralmente, e ouvida por to-
das as nações; e eu fui libertado da boca
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do leão. 18O Senhor me libertará de todo
mal e me salvará para o seu Reino celeste.
A ele a glória, pelos séculos dos séculos!
Amém.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mt 16,13-19)

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

Naquele tempo: 13Jesus foi à região de Ce-
saréia de Filipe e ali perguntou aos seus
discı́pulos: “Quem dizem os homens ser
o Filho do Homem?” 14Eles responderam:
“Alguns dizem que é João Batista; outros
que é Elias; Outros ainda, que é Jere-
mias ou algum dos profetas”. 15Então Je-
sus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis
que eu sou?” 16Simão Pedro respondeu:
“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”.
17Respondendo, Jesus lhe disse: “Feliz
es tu, Simão, filho de Jonas, porque não
foi um ser humano que te revelou isso,
mas o meu Pai que está no céu. 18Por
isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre
esta pedra construirei a minha Igreja, e
o poder do inferno nunca poderá vencê-
la. 19Eu te darei as chaves do Reino dos
Céus: tudo o que tu ligares na terra será
ligado nos céus; tudo o que tu desligares
na terra será desligado nos céus”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

O Pai, na força da fé vosso povo vos su-
plica confiante. Ouvi-nos em vossa mi-
sericórdia, confirmai em Vosso Reino o
povo que vos clama: Senhor, fazei-nos
instrumentos de vosso Reino!

1. ILUMINAI vossa Igreja e vossos Mi-
nistros, para que possam anunciar

com fervor e alegria o Evangelho re-
dentor da humanidade, nós a vós
clamamos, Senhor.

2. EDUCAI nossas Comunidades na
verdade do Evangelho, na partilha
da vida e na solidariedade fraterna,
nós a vós clamamos, Senhor.

3. FAVORECEI com vossa graça vossos
filhos e filhas que se dedicam em
nome de Cristo, na defesa da vida e
dignidade dos pobres e escravizados,
nós a vós clamamos, Senhor.

4. CONFIRMAI-NOS na comunhão e
na unidade com vossa Igreja, aco-
lhendo o ensinamento daquele que
é o vigário de Cristo na terra, nós a
vós clamamos, Senhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

Ó DEUS, que a oração de vossos
Apóstolos acompanhe as oferendas que
vos apresentamos para serem consagra-
das, e nos alcance celebrarmos este sa-
crifı́cio com o coração voltado para vós.
Por Cristo, nosso Senhor.

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, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Se-
nhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a
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alegria de festejar os apóstolos são Pe-
dro e são Paulo. Pedro, o primeiro a
proclamar a fé, fundou a Igreja primi-
tiva sobre a herança de Israel. Paulo,
mestre e doutor das nações, anunciou-
lhes o evangelho da salvação. Por diferen-
tes meios, os dois congregaram a única
famı́lia de Cristo e, unidos pela coroa do
martı́rio, recebem hoje, por toda a terra,
igual veneração. Por essa razão, os an-
jos celebram vossa grandeza, os santos
proclamam vossa glória. Concedei-nos
também a nós associar-nos aos seus lou-
vores, 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!
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
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!
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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

−Oremos: CONCEDEI-NOS, ó Deus, por
esta Eucaristia, viver de tal modo na
vossa Igreja que, perseverando na fração
do pão e doutrina dos Apóstolos, e en-
raizados no vosso amor, sejamos um só
coração e uma só alma. Por Cristo, nosso
Senhor.

Dia 05 − Segunda-Feira

14º Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Confiar e esperar no
Senhor em qualquer circunstância é ter
a certeza da vida, como o homem que im-
plorou pela vida de sua filha, e aquela
mulher que recuperou a saúde. Ela dese-
java tocar no manto de Jesus, pois isto
era o mesmo que tocar nele. Quem busca
o Senhor com sinceridade, encontra-se
com Ele.

Oração
Ó Deus, que pela humilhação do vosso Fi-
lho reerguestes o mundo decaı́do, enchei
os vossos filhos e filhas de santa alegria,
e dai aos que libertastes da escravidão do
pecado o gozo das alegrias eternas. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Acolher a Palavra
é um bem divino, e somos nós os mais
beneficiados.

Primeira Leitura
(Gn 28, 10-22)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 10Jacó saiu de Bersabéia

e dirigiu-se a Harã. 11Chegando a certo
lugar, quis passar ali a noite, pois o sol
já se havia posto. Tomou uma das pe-
dras do lugar, fez dela travesseiro e ali
mesmo adormeceu. 12E viu em sonho
uma escada apoiada no chão, com a ou-
tra ponta tocando o céu e os anjos de
Deus subindo e descendo por ela. 13No
alto da escada estava o Senhor que lhe
dizia: “Eu sou o Senhor, Deus de Abraão,
teu pai, e Deus de Isaac; darei a ti e à
tua descendência a terra em que dormes.
14A tua descendência será como o pó da
terra, e te expandirás para o ocidente o
oriente, para o norte e para o sul. Em ti
e em tua descendência serão abençoadas
todas as nações da terra. 15Estou contigo
e te guardarei onde quer que vás, e te
reconduzirei a esta terra. Nunca te aban-
donarei até cumprir o que te prometi”.
16Ao despertar, Jacó disse: “Sem dúvida,
o Senhor está neste lugar e eu não sa-
bia”. 17Cheio de pavor, disse: “Como é
terrı́vel este lugar! Isto aqui só pode ser
a casa de Deus e a porta do céu”. 18Jacó
levantou-se bem cedo, tomou a pedra de
que tinha feito travesseiro e colocou-a de
pé para servir de coluna sagrada, derra-
mando óleo sobre ela. 19E deu ao lugar
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o nome de “Betel”. Antes, porém, a ci-
dade chamava-se Luza. 20Jacó fez um
voto, dizendo: “Se Deus estiver comigo e
me proteger nesta viagem, dando-me pão
para comer e roupa para vestir, 21e se
eu voltar são e salvo para a casa de meu
pai, então o Senhor será o meu Deus.
22aE esta pedra que ergui como coluna
sagrada, será uma “morada de Deus”’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 90)

−Vós sois meu Deus, no qual confio
inteiramente.
−Quem habita ao abrigo do Altı́ssimo e
vive à sombra do Senhor onipotente, diz
ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,
sois o meu Deus, no qual confio inteira-
mente”.
−Do caçador e do seu laço ele te livra.
Ele te salva da palavra que destrói. Com
suas asas haverá de proteger-te, com seu
escudo e suas armas, defender-te.
−“Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece.
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo,
e a seu lado eu estarei em suas dores”.

Anúncio do Evangelho
(Mt 9,18-26)

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

18Enquanto Jesus estava falando, um
chefe aproximou-se, inclinou-se profun-
damente diante dele, e disse: “Minha fi-
lha acaba de morrer. Mas vem, impõe
tua mão sobre ela e ela viverá”. 19Jesus
levantou-se e o seguiu, junto com os seus
discı́pulos. 20Nisto, uma mulher que so-
fria de hemorragia, há doze anos, veio por
trás dele e tocou a barra do seu manto.

21Ela pensava consigo: “Se eu conseguir
ao menos tocar no manto dele, ficarei cu-
rada”. 22Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse:
“Coragem, filha! A tua fé te salvou”. E
a mulher ficou curada a partir daquele
instante. 23Chegando à casa do chefe,
Jesus viu os tocadores de flauta e a mul-
tidão alvoroçada, 24e disse: “Retirai-vos,
porque a menina não morreu, mas está
dormindo.” E começaram a caçoar dele.
25Quando a multidão foi afastada, Jesus
entrou, tomou a menina pela mão, e ela
se levantou. 26Essa notı́cia espalhou-se
por toda aquela região.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, ó Deus de bondade, eleva. mos
nossos rogos e esperamos em vosso amor.
Ouvi vosso povo que, confiante, vos
clama: Conduzi-nos, Senhor, em vosso
caminho!

1. DESPERTAI vosso povo para a vida
de união e de comunhão fraterna,
de solidariedade e compromisso
com a justiça, nós vos rogamos com
fé.

2. CONSERVAI-NOS sob o ensina-
mento de vosso Filho, que foi ao en-
contro dos excluı́dos e desprezados,
e sejamos também solidários com os
sofredores, nós vos rogamos com fé.

3. DAI-NOS, Senhor, vossa mise-
ricórdia, para que recuperemos a
vida e a alegria de vos servir com
amor nos irmãos e irmãs, nós vos
rogamos com fé.

Sobre as Oferendas
Possamos, ó Deus, ser purificados pela
oferenda que vos consagramos; que ela
nos leve, cada vez mais, a viver a vida do
vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
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Paróquia São Jose Operário

cidos por essa tão grande dádiva, pos-
samos colher os frutos da salvação sem
jamais cessar vosso louvor. Por Cristo,

nosso Senhor.

Dia 06 − Terça-Feira

Santa Maria Goretti

Cor Litúrgica: Vermelha
Motivação Inicial: Santa Maria Goretti
foi assassinada de modo brutal por de-
fensor sua dignidade filha de Deus. Há
muitas mulheres sendo feridas pelo ma-
chismo e outras atitudes entre nós, mas
que são contra o princı́pio da criação di-
vina. Santa Maria Goretti mostra-nos que
dignidade não se relativiza, não se com-
pra, nem se vende. A vida será sempre
dom e assim deve ser defendida e amada.

Oração
Ó Deus, fonte de inocência e pureza
que ornastes Maria Goretti, ainda ado-
lescente, com a graça do martı́rio e a
coroastes no combate pela virgindade,
dai-nos, por sua intercessão, guardar
sempre os Vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra é luz no
caminho dos que esperam no Senhor.

Primeira Leitura
(Gn 32, 23-33)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 23Jacó levantou-se ainda
de noite, tomou suas duas mulheres, as
duas escravas e os onze filhos, e passou
o vau do Jaboc. 24Depois de tê-los aju-
dado a passar a torrente, e atravessar
tudo o que lhe pertencia, 25Jacó ficou
só. E eis que um homem se pôs a lutar
com ele até o raiar da aurora. 26Vendo
que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o
nervo da coxa e logo o tendão da coxa de

Jacó se deslocou, enquanto lutava com
ele. 27O homem disse a Jacó: “Larga-
me, pois já surge a aurora”. Mas Jacó
respondeu: ‘Não te largarei, se não me
abençoares’. 28O homem perguntou-lhe:
“Qual é o teu nome?” Respondeu: “Jacó”.
29Ele lhe disse: “De modo algum te cha-
marás Jacó, mas Israel; porque lutaste
com Deus e com os homens e venceste”.
30Perguntou-lhe Jacó: “Dize-me, por fa-
vor, o teu nome”. Ele respondeu: “Por que
perguntas o meu nome?” E ali mesmo
o abençoou. 31Jacó deu a esse lugar
o nome de Fanuel, dizendo: “Vi Deus
face a face e foi poupada a minha vida”.
32Surgiu o sol quando ele atravessava Fa-
nuel; e ia mancando por causa da coxa.
33Por isso os filhos de Israel não comem
até hoje o nervo da articulação da coxa,
pois Jacó foi ferido nesse nervo.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 16)

−Verei, justificado, vossa face, ó Se-
nhor!
−Ó Senhor, ouvi a minha justa causa,
escutai-me e atendei o meu clamor! In-
clinai o vosso ouvido à minha prece, pois
não existe falsidade nos meus lábios!
−De vossa face é que me venha o jul-
gamento, pois vossos olhos sabem ver o
que é justo. Provai meu coração durante
a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo,
mas em mim não achareis iniqüidade.
−Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me
ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-
me! Mostrai-me vosso amor maravilhoso,
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vós que salvais e libertais do inimigo
quem procura a proteção junto de vós.
−Protegei-me qual dos olhos a pupila e
guardai-me, à proteção de vossas asas,
Mas eu verei, justificado, a vossa face e
ao despertar me saciará vossa presença.

Anúncio do Evangelho
(Mt 9, 32-38)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 32Apresentaram a Jesus
um homem mudo, que estava possuı́do
pelo demônio. 33Quando o demônio foi
expulso, o mudo começou a falar. As
multidões ficaram admiradas e diziam:
“Nunca se viu coisa igual em Israel”.
34Os fariseus, porém, diziam: “É pelo
chefe dos demônios que ele expulsa os
demônios.” 35Jesus percorria todas as ci-
dades e povoados, ensinando em suas si-
nagogas, pregando o Evangelho do Reino,
e curando todo tipo de doença e enfer-
midade. 36Vendo Jesus as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam
cansadas e abatidas, como ovelhas que
não têm pastor. Então disse a seus
discı́pulos: 37“A Messe é grande, mas os
trabalhadores são poucos. 38Pedi pois ao
dono da messe que envie trabalhadores
para a sua colheita!”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Deus que é Pai e Misericórdia Infi-
nita, elevemos nosso coração em prece,
pedindo seu auxı́lio e proteção.
−Senhor, Deus da Vida, socorrei-nos!

1. FORTALECEI vossa Igreja em sua
missão e inspirai-lhe no anúncio do
Evangelho em nosso tempo e em
nossa história, nós vos rogamos.

2. ENCORAJAI e dai firmeza àqueles
que se colocam ao lado dos margi-
nalizados e defendem a vida dos po-
bres e sofredores, nós Vos rogamos.

3. FAZEI nascer em nosso interior em
cada dia, o desejo sincero de vos
amar, servindo aos irmãos e irmās,
nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus de bondade, derramai a
vossa bênção sobre estas oferendas, e
confirmai-nos na fé que Santa Maria Go-
retti testemunhou derramando seu san-
gue. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Refeitos por esta Eucaristia, concedei-
nos, ó Deus, que, imitando a constância
de Santa Maria Goretti, possamos mere-
cer um dia o prêmio da nossa paciência.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 07 − Quarta-Feira

14ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Jesus chamou e en-
viou os discı́pulos em missão. Não há
honra maior do que ser chamado pelo
Cristo e Ele convida a todos nós. So-
mos batizados e isto é assumir a mesma

missão de Jesus. Por isso, estamos todos
incluı́dos no chamado de Cristo. Agora é
hora de respondermos ao seu apelo.

Oração
Ó Deus, que pela humilhação do vosso Fi-
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lho reerguestes o mundo decaı́do, enchei
os vossos filhos e filhas de santa alegria,
e dai aos que libertastes da escravidão do
peca- do o gozo das alegrias eternas. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Como os
discı́pulos, somos chamados a ser sinei-
ros da verdade de Cristo no mundo.

Primeira Leitura
(Gn 41, 55-57; 42,5-7.17-24)

Leitura do Livro do Gênesis:
Naqueles dias: 55Todo o Egito começou
a sentir fome, e o povo clamou ao Faraó,
pedindo alimento. E ele respondeu-lhe:
“Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos dis-
ser”. 56Quando a fome se estendeu a todo
o paı́s, José abriu os celeiros e vendeu
trigo aos egı́pcios, porque a fome também
os oprimia. 57De toda as nações vinham
ao Egito comprar alimento, pois a fome
era dura em toda a terra. 42,5Os filhos
de Israel entraram na terra do Egito com
outros que também iam comprar trigo,
pois havia fome em Canaã. 6José era go-
vernador na terra do Egito e, conforme a
sua vontade, se vendia trigo à população.
Chegando os irmãos de José, prostraram-
se diante dele com o rosto em terra. 7aAo
ver seus irmãos, José os reconheceu. 17E
mandou metê-los na prisão durante três
dias. 18E, no terceiro dia, disse-lhes: “Fa-
zei o que já vos disse e vivereis, pois eu
temo a Deus. 19Se sois sinceros, fique um
dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós
outros ide levar para vossas casas o trigo
que comprastes. 20Mas trazei-me o vosso
irmão mais novo, para que eu possa pro-
var a verdade de vossas palavras, e não
morrerdes”. Eles fizeram como José lhes
tinha dito. 21E diziam uns aos outros:
“Sofremos justamente estas coisas, por-
que pecamos contra o nosso irmão: vi-
mos a sua angústia, quando nos pedia
compaixão, e não o atendemos. É por isso

que nos veio esta tribulação”. 22Rúben
disse-lhes: “Não vos adverti dizendo: ‘Não
pequeis contra o menino?’ E vós não me
escutastes. E agora nos pedem conta
do seu sangue”. 23Ora, eles não sabiam
que José os entendia, pois lhes falava
por meio de intérprete. 24aEntão, José
afastou-se deles e chorou.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 32)

−Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, da mesma forma que em vós
nós esperamos!
−Dai graças ao Senhor ao som da harpa,
na lira de dez cordas celebrai-o! Cantai
para o Senhor um canto novo, com arte
sustentai a louvação!
−O Senhor desfaz os planos das nações e
os projetos que os povos se propõem. Mas
os desı́gnios do Senhor são para sempre,
e os pensamentos que ele traz no coração,
de geração em geração, vão perdurar.
−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.

Anúncio do Evangelho
(Mt 10, 1-7)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1Jesus chamou os doze
discı́pulos e deu-lhes poder para expul-
sarem os espı́ritos maus e para cura-
rem todo tipo de doença e enfermidade.
2Estes são os nomes dos doze apóstolos:
primeiro, Simão chamado Pedro, e André,
seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu
irmão João; 3Filipe e Bartolomeu; Tomé
e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago,
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filho de Alfeu, e Tadeu; 4Simão, o Zelota,
e Judas Iscariotes, que foi o traidor de
Jesus. 5Jesus enviou estes Doze, com as
seguintes recomendações: “Não deveis ir
aonde moram os pagãos, nem entrar nas
cidades dos samaritanos! 6Ide, antes, às
ovelhas perdidas da casa de Israel! 7Em
vosso caminho, anunciai: “O Reino dos
Céus está próximo”’.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus e Pai, volvei para nós vosso
olhar misericordioso e tende piedade de
vosso povo, que vos clama: Ouvi-nos, Se-
nhor, nosso Deus!

1. FAZEI-NOS viver unidos entre nós
para testemunharmos vosso Reino,
nós vos rogamos.

2. CONSERVAI-NOS no caminho de Je-
sus, e com Ele sejamos capazes de
anunciar o Evangelho da redenção,
nós vos rogamos.

3. FORTALECEI-NOS na vida de Co-
munidade, e na escuta e vivência de
vossa Palavra, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Possamos, ó Deus, ser purificados pela
oferenda que vos consagramos; que ela
nos leve, cada vez mais, a viver a vida do
vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por essa tão grande dádiva, pos-
samos colher os frutos da salvação sem
jamais cessar vosso louvor. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 08 − Quinta-Feira

14ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Depois de enviar
os discı́pulos, Jesus os orienta dando
instruções muito condensadas sobre a
vida e a ação mı́ssionária. Jesus sabe
que é o amor generoso e desapegado que
contagia o missionário e o povo, tanto
ontem como hoje. A dinâmica do amor
sempre acolhe com alegria e se doa com
generosidade.

Oração
O Deus, como estabelecestes que o vosso
povo fosse conduzido por pastores, derra-
mai em vossa Igreja o espı́rito de piedade
e fortaleza, que suscite sacerdotes dignos
do vosso altar, e capazes de pregar o
Evangelho com mansidão e coragem. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos leva
a contemplar e considerar nossa vocação
de cristãos.

Primeira Leitura
(Gn 44,18-21.23-29; 45,1-5)

Leitura do Livro do Gênesis:
Naqueles dias: 18Judá aproximou-se de
José e, cheio de ânimo, disse: “Perdão,
meu senhor, permite ao teu servo falar
com toda a franqueza, sem que se acenda
a tua cólera contra mim. Afinal, tu és
como um faraó! 19Foi meu senhor quem
perguntou a seus servos: ‘Ainda tendes
pai ou algum outro irmão?”’ 20E nós res-
pondemos ao meu senhor: “Temos um
pai já velho e um menino nascido em sua
velhice, cujo irmão morreu; é o único fi-
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lho de sua mãe que resta, e seu pai o
ama com muita ternura’. 21E tu disseste
a teus servos: “Trazei-o a mim, para que
eu possa vê-lo”. 23b“Se não vier convosco
o vosso irmão mais novo, não vereis mais
a minha face”. 24Quando, pois, voltamos
para junto de teu servo, nosso pai, conta-
mos tudo o que o meu senhor tinha dito.
25Mais tarde disse-nos nosso pai: “Voltai
e comprai para nós algum trigo”. 26E nós
lhe respondemos: “Não podemos ir, a não
ser que o nosso irmão mais novo vá co-
nosco. De outra maneira, sem ele, não
nos podemos apresentar àquele homem”.
27E o teu servo, nosso pai, respondeu:
“Bem sabeis que minha mulher me deu
apenas dois filhos. 28Um deles saiu de
casa e eu disse: Um animal feroz o de-
vorou! E até agora não apareceu. 29Se
me levardes também este, e lhe acontecer
alguma desgraça no caminho, fareis des-
cer de desgosto meus cabelos brancos à
morada dos mortos”. 45,1Então José não
pôde mais conter-se diante de todos os
que o rodeavam, e gritou: “Mandai sair
toda a gente!”. E, assim, não ficou mais
ninguém com ele, quando se deu a co-
nhecer aos irmãos. 2José rompeu num
choro tão forte, que os egı́pcios ouviram
e toda a casa do Faraó. 3E José disse
a seus irmãos: “Eu sou José! Meu pai
ainda vive?” Mas os irmãos não podiam
responder-lhe nada, pois foram tomados
de um enorme terror. 4Ele, porém, cheio
de clemência, lhes disse: “Aproximai-
vos de mim”. Tendo-se eles aproximado,
disse: “Eu sou José, vosso irmão, a quem
vendestes para o Egito. 5Entretanto, não
vos aflijais, nem vos atormenteis, por me
terdes vendido a este paı́s. Porque foi
para a vossa salvação que Deus me man-
dou adiante de vós, para o Egito”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 104)

−Lembrai as maravilhas do Senhor!

−Mandou vir, então, a fome sobre a terra
e os privou de todo pão que os susten-
tava; um homem enviara à sua frente,
José que foi vendido como escravo.
−Apertaram os seus pés entre grilhões e
amarraram seu pescoço com correntes,
até que se cumprisse o que previra, e a
palavra do Senhor lhe deu razão.
−Ordenou, então, o rei que o libertassem,
o soberano das nações mandou soltá-lo;
fez dele o senhor de sua casa, e de todos
os seus bens o despenseiro.

Anúncio do Evangelho
(Mt 10, 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: 7Em vosso caminho, anunciai:
“O Reino dos Céus está próximo”. 8Curai
os doentes, ressuscitai os mortos, puri-
ficai os leprosos, expulsai os demônios.
De graça recebestes, de graça deveis dar!
9Não leveis ouro, nem prata, nem di-
nheiro nos vossos cintos; 10nem sacola
para o caminho, nem duas túnicas, nem
sandálias, n em bastão, porque o operário
tem direito ao seu sustento. 11Em qual-
quer cidade ou povoado onde entrar-
des, informai-vos para saber quem ali
seja digno. Hospedai-vos com ele até a
vossa partida. 12Ao entrardes numa casa,
saudai-a. 13Se a casa for digna, desça so-
bre ela a vossa paz; se ela não for digna,
volte para vós a vossa paz. l4Se alguém
não vos receber, nem escutar vossa pala-
vra, saı́ daquela casa ou daquela cidade,
e sacudi a poeira dos vossos pés. 15Em
verdade vos digo, as cidades de Sodoma
e Gomorra serão tratadas com menos
dureza do que aquela cidade, no dia do
juı́zo.

−Palavra da Salvação.
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Preces da Comunidade

Senhor Deus, de todo coração, nós vos
agradecemos porque vós nos amais, e
com toda fé suplicamos vosso auxı́lio.
Escutai-nos.
−Senhor, nosso Deus, ouvi-nos!

1. POR todos que trabalham com
dedicação em nossas Comunidades,
rezemos confiantes.

2. POR quem trabalha para que haja
solidariedade para com os pobres e
marginalizados, rezemos confiantes.

3. PELOS missionários e missionárias
que trabalham em lugares mais exi-
gentes, rezemos confiantes.

4. POR todos nós, para que sejamos
mais firmes e autênticos em nossa

fé cristā, rezemos confiantes.

Sobre as Oferendas
O Deus, olhai com bondade as preces
e oferendas do vosso povo; multiplicai
os dispensadores dos vossos mistérios, e
fazei-os perseverar no vosso amor. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Alimentados pelo pão da vossa mesa,
nós vos pedimos, ó Pai, que este sacra-
mento de amor faça germinar as semen-
tes lançadas generosamente por vós no
campo da Igreja, para que muitos es-
colham o vosso serviço na pessoa dos
irmãos e das irmãs. Por Cristo, nosso
senhor.

Dia 09 − Sexta-Feira

Santa Paulina

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Santa Paulina Vi-
veu setenta e seis anos de vida com sim-
plicidade, e sua caridade para com os
pobres e, principalmente, os doentes, a
levou à santidade. Como ser humano
também enfrentou dificuldades e bus-
cava no sacrário a força necessária para
vencê-las. Nas coisas rotineiras dos afa-
zeres diários, estavam presentes seu zelo
e sua simplicidade. Quem está em sin-
tonia com Deus, compreende a grandeza
das coisas pequenas.

Oração
Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais
os humildes e simples e conduzistes a
Santa Paulina pelo caminho da santidade
através da provação, do trabalho humilde
e da oração constante, concedei-nos, por
seu auxı́lio e a seu exemplo, suportar
com fortaleza os sofrimentos de cada dia

e encontrar a plenitude de vossa graça
no serviço às pessoas, especialmente as
mais necessitadas. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A palavra sus-
tenta nossa fé, e a fé nasce da Palavra
que ouvimos e cultivamos dentro de nós.

Primeira Leitura
(Gn 46,1-7.28-30)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias: 1Israel partiu com tudo o
que tinha. Ao chegar a Bersabéia, ofere-
ceu sacrifı́cios ao Deus de seu pai Isaac.
2Deus falou a Israel em visão noturna,
dizendo-lhe: “Jacó! Jacó!”. Ele respon-
deu: “Aqui estou!” 3E Deus lhe falou:
’Eu sou Deus, o Deus de teu pai: não
tenhas medo de descer ao Egito, pois lá
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farei de ti uma grande nação. 4Eu mesmo
descerei contigo ao Egito e te reconduzi-
rei de lá quando voltares; e é José que
te fechará os olhos”. 5Jacó levantou-se
e deixou Bersabéia, e seus filhos o pu-
seram, com as crianças e as mulheres,
sobre os carros que o Faraó enviara para
os transportar. 6Levaram, também, tudo
o que possuı́am na terra de Canaã; e fo-
ram para o Egito, Jacó com toda a sua
famı́lia, 7com seus filhos e netos, suas
filhas e toda a sua descendência. 28Jacó
enviou Judá na frente para avisar José
e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessen.
E chegaram à terra de Gessen. 29José
mandou atrelar seu carro e subiu a Ges-
sen ao encontrou do pai. Logo que o viu,
lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a
ele, chorou longamente. 30Israel disse a
José: “Agora, morrerei contente, porque
vi a tua face e te deixo com vida”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 36)

−A salvação vem de Deus!
−Confia no Senhor e faze o bem, e sobre
a terra habitarás em segurança. Coloca
no Senhor tua alegria, e ele dará o que
pedir teu coração.
−O Senhor cuida da vida dos honestos,
e sua herança permanece eternamente.
Não serão envergonhados nos maus dias,
mas nos tempos de penúria, saciados.
−Afasta-te do mal e faze o bem, e terás
tua morada para sempre. Porque o Se-
nhor Deus ama a justiça, e jamais ele
abandona os seus amigos. Os malfei-
tores hão de ser exterminados, e a des-
cendência dos malvados destruı́da;
−A salvação dos piedosos vem de Deus;
ele os protege nos momentos de aflição.
O Senhor lhes dá ajuda e os liberta,
defende-os e protege-os contra os ı́mpios,
e os guarda porque nele confiaram.

Anúncio do Evangelho
(Mt 10,16-23)

−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: 16Eis que eu vos envio como
ovelhas no meio de lobos. Sede, por-
tanto, prudentes como as serpentes e
simples como as pombas. 17Cuidado com
os homens, porque eles vos entregarão
aos tribunais e vos açoitarão nas suas
sinagogas. 18Vós sereis levados diante
de governadores e reis, por minha causa,
para dar testemunho diante deles e das
nações. 19Quando vos entregarem, não
fiqueis preocupados como falar ou o que
dizer. Então naquele momento vos será
indicado o que deveis dizer. 20Com efeito,
não sereis vós que havereis de falar, mas
sim o Espı́rito do vosso Pai é que falará
através de vós. 21O irmão entregará à
morte o próprio irmão; o pai entregará o
filho; os filhos se levantarão contra seus
pais, e os matarão. 22Vós sereis odia-
dos por todos, por causa do meu nome.
Mas quem perseverar até o fim, esse será
salvo. 23Quando vos perseguirem numa
cidade, fugi para outra. Em verdade vos
digo, vós não acabareis de percorrer as
cidades de Israel, antes que venha o Filho
do Homem.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

O Pai, de vós nos vêm a salvação e a paz.
Vós sois nosso Deus. Humildes, vos su-
plicamos: Fortalecei, Senhor, nossa fé
e esperança!

1. INSPIRAI vossa Igreja no anúncio
do Evangelho, e que ela, dialo-
gando com os homens e mulheres
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de nosso tempo, os conduza no ca-
minho do Reino, nós vos pedimos,
Senhor. Fortalecei, Senhor, nossa fé
e esperança!

2. GUARDAI e protegei as crianças, os
jovens, as famı́lias e aqueles que são
mais frágeis em nossa sociedade,
nós vos pedimos, Senhor.

3. FAZEI com que, seguindo o exem-
plo de Santa Paulina, viva-mos na
simplicidade, servindo aos mais ne-
cessitados e doentes, e assim alcan-
cemos a santidade, nós vos pedimos,
Senhor.

Sobre as Oferendas

Abençoai, Senhor, os dons que vos ofere-
cemos em memória de Santa Paulina e
concedei, vos pedimos, que convertidos
pela vossa graça, vivamos uma vida nova
à luz do Evangelho. Por Cristo, nosso
senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, concedei-nos imitar a simplici-
dade, a humildade e a vida de oração de
Santa Paulina, para que fortificados pelo
seu exemplo, cheguemos à glória celeste.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 10 − Sábado

14ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Jesus fala com in-
sistência aos apóstolos porque sabe que
como perseguições poderão desanimá-los
lembrando-lhes: “aquele que se declarar
a meu favor diante dos homens, eu me
declararei em favor dele diante de meu
Pai”. Ninguém pode tirar ou roubar o
amor de quem abraça a causa do Reino.

Oração
Ó Deus, que pela humilhação do vosso Fi-
lho reerguestes o mundo decaı́do, enchei
os vossos filhos e filhas de santa alegria,
e dai aos que libertastes da escravidão do
pecado o gozo das alegrias eternas. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Jesus mostra aos
apóstolos que as perseguições são seme-
lhantes às dele, e que os perseguidores
são impotentes diante da verdadeira vida.

Primeira Leitura
(Gn 49,29-32; 50,15-26a)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas
ordens a seus filhos, dizendo: 29“Eu vou
juntar-me ao meu povo; sepultai-me com
meus pais na gruta de Macpela, que está
no campo de Efron, o hitita, 30defronte
de Mambré, no paı́s de Canaã. É a gruta
que Abraão comprou a Efron, o hitita,
junto com o campo, como propriedade
funerária. 31Lá foram sepultados Abraão
e Sara, sua mulher, ali se sepultaram
também Isaac e sua mulher Rebeca; e
foi lá que sepultei Lia”. 32Quando Jacó
acabou de dar suas instruções aos filhos,
recolheu os pés sobre a cama e morreu;
e foi reunido aos seus. 50,15Ao verem que
seu pai tinha morrido, os irmãos de José
disseram entre si: “Não aconteça que
José se lembre da injúria que padeceu,
e nos faça pagar todo o mal que lhe fi-
zemos”. 16E mandaram dizer-lhe: ’Teu
pai, antes de morrer, ordenou-nos 17que
te disséssemos estas palavras: “Peço-te
que esqueças o crime de teus irmãos, e
o pecado e a maldade que usaram con-
tra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o
crime dos servos do Deus de teu pai”. Ou-
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vindo isto, José pôs-se a chorar. 18Vieram
seus irmãos e prostraram-se diante dele,
dizendo: “Somos teus servos”. 19Ele res-
pondeu: “Não tenhais medo. Sou eu, por-
ventura, Deus? 20Vós pensastes fazer mal
contra mim. Deus, porém, converteu-o
em bem, para dar vida a um povo nume-
roso, como vedes presentemente. 21Não
temais: eu vos sustentarei e a vossos fi-
lhos”. E assim os consolou, falando-lhes
com doçura e mansidão. 22E José ficou
morando no Egito, com toda a famı́lia
de seu pai, e viveu cento e dez anos.
23José viu os filhos de Efraim até à ter-
ceira geração, e os filhos de Maquir, filho
de Manassés, que José também recebeu
sobre seus joelhos. 24José disse aos seus
irmãos: “Eu vou morrer. Deus vos visi-
tará e vos fará subir deste paı́s para a
terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e
Jacó”. 25Depois de tê-los feito jurar e de
ter dito: “Quando Deus vos visitar, levai
daqui os meus ossos convosco”. 26aJosé
morreu, completando cento e dez anos de
vida.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 104)

−Humildes, procurai o Senhor Deus, e
o vosso coração reviverá.
−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.

Anúncio do Evangelho
(Mt 10,24-33)

−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: 24O discı́pulo não está acima
do mestre, nem o servo acima do seu se-
nhor. 25Para o discı́pulo, basta ser como
o seu mestre, e para o servo, ser como
o seu senhor. Se ao dono da casa eles
chamaram de Belzebu, quanto mais aos
seus familiares! 26Não tenhais medo de-
les, pois nada há de encoberto que não
seja revelado, e nada há de escondido que
não seja conhecido. 27O que vos digo na
escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escu-
tais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os
telhados! 28Não tenhais medo daqueles
que matam o corpo, mas não podem ma-
tar a alma! Pelo contrário, temei aquele
que pode destruir a alma e o corpo no in-
ferno! 29Não se vendem dois pardais por
algumas moedas? No entanto, nenhum
deles cai no chão sem o consentimento do
vosso Pai. 30Quanto a vós, até os cabelos
da cabeça estão todos contados. 31Não
tenhais medo! Vós valeis mais do que
muitos pardais. 32Portanto, todo aquele
que se declarar a meu favor diante dos
homens, também eu me declararei em
favor dele diante do meu Pai que está nos
céus. 33Aquele, porém, que me negar di-
ante dos homens, também eu o negarei
diante do meu Pai que está nos céus.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Senhor Deus, nosso louvor e nossa
gratidão. Vós nos amais tanto e nos dais
a vida em plenitude. Mas, como peregri-
nos, precisamos de vosso amparo. Ouvi-
nos.
−Guardai-nos, Senhor, em vosso amor!

1. TORNAI-NOS generosos uns com
os outros, repartindo a vida e os
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dons, e vivendo com alegria vossa
presença entre nós, nós vos suplica-
mos.

2. FAZEI-NOS sentir em cada dia vossa
presença amorosa, e que sejamos
também sinais de vosso amor junto
dos menos favorecidos no mundo,
nós vos suplicamos.

3. TORNAI-NOS obedientes ao ensina-
mento de vosso Filho, e alcancemos
nele a plenitude da vida, nós vos
suplicamos.

Sobre as Oferendas

Possamos, ó Deus, ser purificados pela
oferenda que vos consagramos; que ela
nos leve, cada vez mais, a viver a vida do
vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriqueci-
dos por essa tão grande dádiva, podemos
colher os frutos da salvação sem jamais
cessar vosso louvor. Por Cristo, nosso
Senhor.

Dia 11 − 15º Domingo do Tempo Comum

15º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Obedecer ao Senhor é escutar o que Ele
diz e anunciar a verdade do Reino. Como
cristãos somos chamados pelo Batismo
recebido uma missão profética no mundo.
Jesus chamou os Doze e os revestiu de
poder, não para alcançar distinção ou
semelhante, mas para anunciar com des-
temor a verdade do Reino. A Eucaristia
nos reveste do mesmo espı́rito vencedor
para continuarmos a mesma missão li-
bertadora de Jesus.

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, que mostrais a luz da verda-
de aos que erram para retomarem o bom
caminho, dai a todos os que professam a
fé rejeitar o que não convém ao cristão, e
abraçar tudo o que é digno desse nome.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

O Reino continua a ser revelado a nós,
e todas as coisas serão renovadas no
mistério de Cristo.

Primeira Leitura
(Am 7,12-15)

Leitura da profecia de Amós
Naqueles dias, 12disse Amasias, sacer-

Julho de 2021 15º Domingo do Tempo Comum Dia 11 | 23
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dote de Betel, a Amós: “Vidente, sai e
procura refúgio em Judá, onde possas ga-
nhar teu pão e exercer a profecia; 13mas
em Betel não deverás insistir em profe-
tizar, porque aı́ fica o santuário do rei e
a corte do reino”. 14Respondeu Amós a
Amasias, dizendo: ”Não sou profeta nem
sou filho de profeta; sou pastor de gado
e cultivo sicômoros. 15O Senhor chamou-
me quando eu tangia o rebanho, e o Se-
nhor me disse: ‘Vai profetizar para Israel,
meu povo”’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 84)

−Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade
e a vossa salvação nos concedei!
−Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é
a paz que ele vai anunciar. Está perto
a salvação dos que o temem, e a glória
habitará 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.
−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.

Segunda Leitura
(Ef, 3-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele nos abençoou com
toda a bênção do seu Espı́rito em vir-
tude de nossa união com Cristo, no céu.
4Em Cristo, ele nos escolheu, antes da
fundação do mundo, para que sejamos
santos e irrepreensı́veis sob o seu olhar,
no amor. 5Ele nos predestinou para ser-
mos seus filhos adotivos por intermédio
de Jesus Cristo, conforme a decisão da
sua vontade, 6para o louvor da sua glória
e da graça com que ele nos cumulou no

seu bem-amado. 7Pelo seu sangue, nós
somos libertados. Nele, as nossas fal-
tas são perdoadas, segundo a riqueza da
sua graça, 8que Deus derramou profusa-
mente sobre nós, abrindo-nos a toda sa-
bedoria e prudência. 9Ele nos fez conhe-
cer o mistério da sua vontade, o desı́gnio
benevolente que de antemão determinou
em si mesmo, 10para levar à plenitude
o tempo estabelecido e recapitular, em
Cristo, o universo inteiro: tudo o que
está nos céus e tudo o que está sobre a
terra. 11Nele também nós recebemos a
nossa parte. Segundo o projeto daquele
que conduz tudo conforme a decisão de
sua vontade, nós fomos predestinados 12a
ser, para o louvor de sua glória, os que
de antemão colocaram a sua esperança
em Cristo. 13Nele também vós ouvistes a
palavra da verdade, o evangelho que vos
salva. Nele, ainda, acreditastes e fostes
marcados com o selo do Espı́rito prome-
tido, o Espı́rito Santo, 14que é o penhor
da nossa herança para a redenção do
povo que ele adquiriu para o louvor da
sua glória.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mc 6, 7-13)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze e
começou a enviá-los dois a dois, dando-
lhes poder sobre os espı́ritos impuros.
8Recomendou-lhes que não levassem
nada para o caminho, a não ser um ca-
jado; nem pão, nem sacola, nem dinheiro
na cintura. 9Mandou que andassem
de sandálias e que não levassem duas
túnicas. 10E Jesus disse ainda: ”Quando
entrardes numa casa, ficai ali até vossa
partida. 11Se em algum lugar não vos
receberem nem quiserem vos escutar,
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quando sairdes, sacudi a poeira dos pés,
como testemunho contra eles!”12Então
os doze partiram e pregaram que todos
se convertessem. 13Expulsavam muitos
demônios e curavam numerosos doentes,
ungindo-os com óleo.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, escutar vosso chamado e
vos seguir nos traz as exigências próprias
da fidelidade. Ajudá-nos a cumprir vossa
vontade, e ouvi a nós que agora clama-
mos: −Acolhei, Senhor, nosso clamor!

1. GUARDAI vossa Igreja e todos os
seus Ministros, e assim o anúncio
do Evangelho em nosso tempo al-
cance o coração das pessoas, da cul-
tura e das nações, nós vos pedimos,
Senhor.

2. CONSERVAI-NOS sempre unidos na
Comunidade, e assim encontremos
a força necessária para viver e teste-
munhar a justiça do Reino, nós vos
pedimos, Senhor.

3. ANIMAI os cristãos que são perse-
guidos por causa da Palavra liberta-
dora e salvadora do Evangelho, nós
vos pedimos, Senhor.

4. LIVRAI-NOS, Senhor, do como-
dismo, do apego às coisas do mundo
e da indiferença e da frieza no trato
e no respeito aos pobres e abando-
nados no mundo, nós vos pedimos.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

ACOLHEI, ó Deus, como oferenda da
vossa Igreja em oração, e fazei crescer em

santidade os fiéis que participam deste
sacrifı́cio. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarı́stica VI-A

−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 cantar-
vos um hino de glória e louvor, Senhor,
Pai de infinita bondade. Pela palavra do
evangelho do vosso Filho reunistes uma
só Igreja de todos os povos, lı́nguas e
nações. Vivificada pela força do vosso
Espı́rito, não deixais, por meio dela, de
congregar na unidade todos os seres hu-
manos. Assim, manifestando a aliança
do vosso amor, a Igreja transmite cons-
tantemente a alegre esperança do vosso
reino e brilha como sinal da vossa fideli-
dade que prometestes para sempre em Je-
sus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão,
com todas as virtudes do céu, nós vos
celebramos na terra, cantando (dizendo)
com toda a Igreja 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
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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 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!
−Renovai, Senhor, à luz do evangelho, a
vossa Igreja (que está em N...). Fortalecei
o vı́nculo da unidade entre os fiéis leigos e
os pastores do vosso povo, em comunhão

com o nosso papa N. e o nosso bispo N. e
os bispos do mundo inteiro, para que o
vosso povo, neste mundo dilacerado por
discórdias, brilhe como sinal profético de
unidade e de paz.
−Confirmai na caridade o vosso povo!
−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!

Pós-Comunhão

−Oremos: ALIMENTADOS pela vossa Eu-
caristia, nós vos pedimos, ó Deus, que
cresça em nós a vossa salvação cada vez
que celebramos este mistério. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 12 − Segunda-Feira

15ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Pôr-se no segui-
mento de Cristo é dispor-se a carregar
a cruz em cada dia. E a palavra de Cristo
é animadora e confortadora: “Quem vos

recebe, a mim recebe; e quem me re-
cebe, recebe aquele que me enviou”. E
vida de amor ao próximo não é marcada
pela quantidade, mas pela intensidade:
“Aquele que der um copo de água a um
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desses pequeninos, não perderá sua re-
compensa”. O que vale a pena na vida?
Amar com sinceridade!

Oração
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade
aos que erram para retomarem o bom
caminho, dai a todos os que professam a
fé rejeitar o que não convém ao cristão, e
abraçar tudo o que é digno desse nome.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Quem busca a
si mesmo, não entende o que é tomar a
cruz para viver e libertar-se.

Primeira Leitura
(Ex 1, 8-14.22)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 8Surgiu um novo rei no
Egito, que não tinha conhecido José, 9e
disse ao seu povo: “Olhai como o povo
dos filhos de Israel é mais numeroso e
mais forte do que nós. 10Vamos agir
com prudência em relação a ele, para
impedir que continue crescendo e, em
caso de guerra, se una aos nossos inimi-
gos, combata contra nós e acabe por sair
do paı́s”. 11Estabeleceram inspetores de
obras, para que o oprimissem com tra-
balhos penosos; e foi assim que ele cons-
truiu para o Faraó as cidades-entrepostos
Pitom e Ramsés. 12Mas, quanto mais o
oprimiam, tanto mais se multiplicava e
crescia. 13Obcecados pelo medo dos fi-
lhos de Israel, os egı́pcios impuseram-
lhes uma dura escravidão. 14E tornaram-
lhes a vida amarga pelo pesado trabalho
da preparação do barro e dos tijolos, com
toda a espécie de trabalhos dos campos
e outros serviços que os levavam a fazer
à força. 22Então, o Faraó deu esta ordem
a todo o seu povo: “Lançai ao rio Nilo to-
dos os meninos hebreus recém-nascidos,
mas poupai a vida das meninas”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 123)

−Nosso auxı́lio está no nome do Se-
nhor.
−Se o Senhor não estivesse ao nosso lado,
que o diga Israel neste momento; se o Se-
nhor não estivesse ao nosso lado, quando
os homens investiram contra nós, com
certeza nos teriam devorado no furor de
sua ira contra nós.
−Então as águas nos teriam submer-
gido, a correnteza nos teria arrastado, e
então, por sobre nós teriam passado es-
sas águas sempre mais impetuosas. Ben-
dito seja o Senhor, que não deixou cair-
mos como presa de seus dentes!
−Nossa alma como um pássaro escapou
do laço que lhe armara o caçador; o
laço arrebentou-se de repente, e assim
nós conseguimos libertar-nos. O nosso
auxı́lio está no nome do Senhor, do Se-
nhor que fez o céu e fez a terra!

Anúncio do Evangelho
(Mt 10, 34-11, 1)

−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: 34“Não penseis que vim tra-
zer paz à terra; não vim trazer a paz, mas
sim a espada. 35De fato, vim separar o
filho de seu pai, a filha de sua mãe, a
nora de sua sogra. 36E os inimigos do
homem serão os seus próprios familiares.
37Quem ama seu pai ou sua mãe mais do
que a mim, não é digno de mim. Quem
ama seu filho ou sua filha mais do que a
mim, não é digno de mim. 38Quem não
toma a sua cruz e não me segue, não é
digno de mim. 39Quem procura conservar
a sua vida vai perdê-la. E quem perde a

Julho de 2021 15ª Semana do Tempo Comum Dia 12 | Pág. 27
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sua vida por causa de mim, vai encontrá-
la. 40Quem vos recebe, a mim recebe; e
quem me recebe, recebe aquele que me
enviou. 41Quem recebe um profeta, por
ser profeta, receberá a recompensa de
profeta. E quem recebe um justo, por ser
justo, receberá a recompensa de justo.
42Quem der, ainda que seja apenas um
copo de água fresca, a um desses peque-
ninos, por ser meu discı́pulo, em verdade
vos digo: não perderá a sua recompensa”.
11,1Quando Jesus acabou de dar essas
instruções aos doze discı́pulos, partiu daı́,
a fim de ensinar e pregar nas cidades de-
les.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai, nosso auxı́lio está em vós e em
vosso Filho Jesus Cristo. Vossos filhos e
filhas, confiantes, vos pedem: Guardai-
nos, Senhor, em vossa bondade!

1. AUMENTAI nossa fé e nossa
disposição em seguir vosso Filho Je-

sus, assumindo nossa missão de
cristãos, nós a vós clamamos.

2. DISSIPAI como trevas de nosso
coração humano, para que ele seja
mais aberto e disposto a vos servir
nos pobres e infelizes, nos escravi-
zados e marginalizados, nós a vós
clamamos.

3. TOCAI em nossa existência com
vossa bondade, para que saibamos
reconhecer vossa misericórdia para
conosco, nós a vós clamamos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa
Igreja em oração, e fazei crescer e san-
tidade os fiéis que participam deste sa-
crifı́cio. Por Cristo nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Alimentados pela vossa Eucaristia, nós
vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós
a vossa salvação cada vez que celebramos
este mistério. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 13 − Terça-Feira

15ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Vivemos em um
mundo onde Deus, muitas vezes, é co-
locado à parte. É triste ver quem nega ou
não reconhece seu amor infinito. Jesus
chama a atenção das cidades que não
conheceram receber sua mensagem de
vida e de libertação: “Ai de ti, Corazim!
Ai de ti, Betsaida! E tu, Cafarnaum ...!”
O que conta é viver como Igreja, como
verdadeiros filhos e filhas de Deus.

Oração
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade
aos que erram para retomarem o bom

caminho, dai a todos os que professam a
fé rejeitar o que não convém ao cristão, e
abraçar tudo o que é digno desse nome.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos faz
compreender a intervenção libertadora de
Deus no meio de seu povo.

Primeira Leitura
(Ex 2,1-15)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 1Um homem da famı́lia
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de Levi casou-se com uma mulher da
mesma tribo, 2e ela concebeu e deu à
luz um filho. Ao ver que era um belo
menino, manteve-o escondido durante
três meses. 3Mas não podendo escondê-
lo por mais tempo, tomou uma cesta de
junco, calafetou-a com betume e piche,
pôs dentro dela a criança e deixou-a en-
tre os caniços na margem do rio Nilo. 4A
irmã do menino ficou a certa distância
para ver o que ia acontecer. 5A filha do
Faraó desceu para se banhar no rio, en-
quanto suas companheiras passeavam
pela margem. Vendo, então, a cesta no
meio dos caniços, mandou uma das ser-
vas apanhá-la. 6Abrindo a cesta, viu a
criança: era um menino, que chorava.
Ela compadeceu-se dele e disse: “É um
menino dos hebreus”. 7A irmã do menino
disse, então, à filha do Faraó: ’Queres
que te vá chamar uma mulher hebréia,
que possa amamentar o menino?’ 8A filha
do Faraó respondeu: “Vai”. E a menina
foi e chamou a mãe do menino. 9A filha
do Faraó disse à mulher: “Leva este me-
nino, amamenta-o para mim, e eu te pa-
garei o teu salário”. A mulher levou o me-
nino e amamentou. 10Quando já estava
crescido, ela levou-o à filha do Faraó, que
o adotou como filho e lhe deu o nome de
Moisés, porque, disse ela, “eu o tirei das
águas”. 11Um dia, quando já era adulto,
Moisés saiu para visitar seus irmãos he-
breus; viu sua aflição e como um egı́pcio
maltratava um deles. 12Olhou para os
lados e, não vendo ninguém, matou o
egı́pcio e escondeu-o na areia. 13No dia
seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus
brigando, e disse ao agressor: “Por que
bates no teu companheiro?” 14E este re-
plicou: “Quem te estabeleceu nosso chefe
e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me,
como mataste o egı́pcio?” Moisés ficou
com medo e disse consigo: “Com certeza,
o fato se tornou conhecido”. 15aO Faraó
foi informado do que aconteceu, e procu-
rava matar Moisés. Mas este, fugindo da
sua vista, parou na terra de Madiã.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 68)

−Humildes, procurai o Senhor Deus, e
o vosso coração reviverá.
−Na lama do abismo eu me afundo e não
encontro um apoio para os pés. Nestas
águas muito fundas vim cair, e as ondas
já começam a cobrir-me!
−Por isso elevo para vós minha oração,
neste tempo favorável, Senhor Deus!
Respondei-me pelo vosso imenso amor,
pela vossa salvação que nunca falha!
−Pobre de mim, sou infeliz e sofredor!
Que vosso auxı́lio me levante, Senhor
Deus! Cantando eu louvarei o vosso
nome e agradecido exultarei de alegria!
−Humildes, vede isto e alegrai-vos: o
vosso coração reviverá, se procurardes o
Senhor continuamente! Pois nosso Deus
atende à prece dos seus pobres, e não
despreza o clamor de seus cativos.

Anúncio do Evangelho
(Mt 11,20-24)

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

Naquele tempo: 20Jesus começou a cen-
surar as cidades onde fora realizada a
maior parte de seus milagres, porque não
se tinham convertido. 21“Ai de ti, Cora-
zim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os mi-
lagres que se realizaram no meio de vós,
tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há
muito tempo elas teriam feito penitência,
vestindo-se de cilı́cio e cobrindo-se de
cinza. 22Pois bem! Eu vos digo: no dia do
julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas
com menos dureza do que vós. 23E tu, Ca-
farnaum! Acaso serás erguida até o céu?
Não! Serás jogada no inferno! Porque, se
os milagres que foram realizados no meio
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de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela
existiria até hoje! 24Eu, porém, vos digo:
no dia do juı́zo, Sodoma será tratada com
menos dureza do que vós!”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Vosso auxı́lio, Senhor Deus, nos reergue
de nossas fraquezas e nos eleva na digni-
dade com que nos criastes. Ouvi, Senhor,
vossos filhos e filhas que clamam vosso
auxı́lio.
−Senhor, escutai nosso clamor!

1. GUIAI vosso povo no caminho de
vossa verdade, para que viva com
alegria a vida e alcance a paz que
vosso Filho nos prometestes, nós
vos rogamos.

2. DESPERTAI-NOS para o tesouro de
vosso Reino, e ajudai-nos a cumprir
em nossa vida vossa santa vontade,
nós vos rogamos.

3. FAZEI de nós libertadores dos que
são oprimidos e escravizados por
causa das injustiças, por causa de
vosso amor, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa
Igreja em oração, e fazei crescer em san-
tidade os fiéis que participam deste sa-
crifı́cio. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Alimentados pela vossa Eucaristia, nós
vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós
a vossa salvação cada vez que celebramos
este mistério. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 14 − Quarta-Feira

15ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: A graça de Deus
verdadeiramente transforma as pessoas.
São Camilo teve uma juventude agitada,
foi militar e aprendeu todos os vı́cios mili-
tares durante a época. Foi ferido, e depois
de se recuperar um pouco, saiu do hos-
pital e perdeu no jogo tudo o que tinha.
Porém, a doença o levou de novo ao Hos-
pital dos Incuráveis, e aı́ experimentou
a miséria e a dor humana. Influenciado
por São Filipe Néri, pôs-se a serviço dos
doentes, tornou-se sacerdote, fundou a
Congregação dos camilianos e hoje o ve-
neramos no altar do Senhor.

Oração
Ó Deus, que inspira a São Camilo de
Lellis extraordinária caridade para com
os enfermos, dai-nos o vosso espı́rito de
amor, para que, servindo-vos em nos-
sos irmãos e irmās, possamos partir

tranquilos ao vosso encontro na hora
de nossa morte. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Jesus reconhece
a imensidão do amor revelado aos peque-
ninos, e bendiz ao Pai de todo coração.

Primeira Leitura
(Ex 3,1-6.9-12)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 1Moisés apascentava o
rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote
de Madiã. Levou um dia, o rebanho de-
serto adentro e chegou ao monte de Deus,
o Horeb. 2Apareceu-lhe o anjo do Se-
nhor numa chama de fogo, do meio de
uma sarça. Moisés notou que a sarça es-
tava em chamas, mas não se consumia, e
disse consigo: 3“Vou aproximar-se desta
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visão extraordinária, para ver porque a
sarça não se consome”. 4O Senhor viu
que Moisés se aproximava para observar
e chamou-o do meio da sarça, dizendo:
“Moisés! Moisés!” Ele respondeu: “Aqui
estou”. 5E Deus disse: “Não te aproxi-
mes! Tira as sandálias dos pés, porque
o lugar onde estás é uma terra santa”.
6E acrescentou: “Eu sou o Deus de teus
pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac
e o Deus de Jacó”. Moisés cobriu o rosto,
pois temia olhar para Deus. 9E agora,
o clamor dos filhos de Israel chegou até
mim, e vi a opressão que os egı́pcios fa-
zem pesar sobre eles. 10Mas vai, eu te
envio ao Faraó, para que faças sair do
Egito o meu povo, os filhos de Israel”. 11E
Moisés disse a Deus: “Quem sou eu para
ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel
do Egito?” 12Deus lhe disse: “Eu estarei
contigo; e este será o sinal de que fui eu
que te enviei: quando tiveres tirado do
Egito o povo, vós servireis a Deus sobre
esta montanha”.

−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 realiza obras de justiça e ga-
rante o direito aos oprimidos; revelou os
seus caminhos a Moisés, e aos filhos de
Israel, seus grandes feitos.

Anúncio do Evangelho
(Mt 11, 25-27)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.

−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

25Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer:
“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da
terra, porque escondeste estas coisas aos
sábios e entendidos e as revelaste aos pe-
queninos. 26Sim, Pai, porque assim foi
do teu agrado. 27Tudo me foi entregue
por meu Pai, e ninguém conhece o Filho,
senão o Pai, e ninguém conhece o Pai,
senão o Filho e aquele a quem o Filho o
quiser revelar”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus de bondade, vosso povo re-
corre ao vosso amor e suplica vossa mise-
ricórdia. Confiantes, nós a vós clamamos:
Senhor, ouvi nosso clamor!

1. ILUMINAI os passos de vosso povo
no caminho de Jesus, e fortalecei-o
na esperança da vida e da salvação,
nós vos pedimos, confiantes.

2. CONFIRMAI nossas Comunidades
na escuta e na vivência de vossa
Palavra, para que elas alcancem a
alegria da comunhão solidária, nós
vos pedimos, confiantes.

3. TORNAI-NOS fortes e fiéis na vida
cristā, no compromisso com a
justiça e na defesa da vida, nós vos
pedimos, confiantes.

Sobre as Oferendas
Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo,
para que, recordando a imensa mise-
ricórdia do vosso Filho, sejamos confir-
mados no amor a Deus e ao próximo, a
exemplo dos vossos Santos. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Tendo participado com alegria do ban-
quete da salvação, nós vos pedimos, ó
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Pai, que, imitando a caridade de São Ca-
milo de Lellis, participemos com ele da
vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 15 − Quinta-Feira

São Boaventura

Cor Litúrgica: Branco
Motivação Inicial: São Boaventura foi
um grande sábio do século XIII. Era uma
pessoa inteligente e muito simples, pro-
fundo em sua reflexão e vivência religiosa,
estava sempre pronto a escutar. Dizia
a quem não tinha a ciência teológica e
anda- va preocupado com a salvação: “Se
Deus dá ao homem somente a graça de
poder amá-lo, isso basta...”. Colocava a
primazia do amor em sua vida e reflexão
teológica. Foi sábio superior da Ordem
Franciscana. Morreu no ano de 1274.

Oração
Concedei-nos, Pai todo-poderoso, que,
celebrando a festa de São Boaventura,
aproveitemos seus preclaros ensinamen-
tos e imitemos sua ardente caridade. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: É encantadora,
suave e terna a Palavra de Jesus: “Vinde
a mim todos vós que estais cansados e
fatigados... e eu vos darei descanso”.

Primeira Leitura
(Ex 3,13-20)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor
do meio da sarça, 13Moisés disse a Deus:
“Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes
direi: ‘O Deus de vossos pais enviou-me
a vós’. Mas, se eles perguntarem: ‘Qual
é o seu nome?’ o que lhes devo respon-
der?” 14Deus disse a Moisés: “Eu Sou
aquele que sou”. E acrescentou: “Assim
responderás aos filhos de Israel: ‘Eu sou

enviou-me a vós’ ”. 15E Deus disse ainda
a Moisés: “Assim dirás aos filhos de Is-
rael: ‘O Senhor, o Deus de vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o
Deus de Jacó, enviou-me a vós’. Este é
o meu nome para sempre, e assim serei
lembrado de geração em geração. 16Vai,
reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: ’O
Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus
de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de
Jacó, apareceu-me, dizendo: Eu vos visi-
tei e vi tudo o que vos sucede no Egito.
17E decidi tirar-vos da opressóo do Egito
e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos
hititas, dos amorreus, dos fereseus, dos
heveus e dos jebuseus, a uma terra onde
corre leite e mel. 18Eles te escutarão
e tu, com os anciãos de Israel, irás ao
rei do Egito e lhe direis: “O Senhor, o
Deus dos hebreus, veio ao nosso encon-
tro. E, agora, temos que ir, a três dias de
marcha no deserto, para oferecermos sa-
crifı́cios ao Senhor nosso Deus’. 19Eu sei,
no entanto, que o rei do Egito não vos dei-
xará partir, se não for obrigado por mão
forte. 20Por isso, estenderei minha mão
e castigarei o Egito com toda a sorte de
prodı́gios que vou realizar no meio deles.
Depois disso, o rei do Egito vos deixará
partir”.

−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! Lembrai as maravilhas que ele
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fez, seus prodı́gios e as palavras de seus
lábios!
−Ele sempre se recorda da Aliança,
promulgada a incontáveis gerações; da
Aliança que ele fez com Abraão, e do seu
santo juramento a Isaac.
−Deus deu um grande crescimento a seu
povo e o fez mais forte que os próprios
opressores. Ele mudou seus corações
para odiá-lo, e trataram com má-fé seus
servidores.
−Então mandou Moisés, seu mensageiro,
e igualmente Aarão, seu escolhido; por
meio deles realizou muitos prodı́gios e,
na terra do Egito, maravilhas.

Anúncio do Evangelho
(Mt 11,28-30)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, tomou Jesus a palavra
e disse: 28Vinde a mim todos vós que es-
tais cansados e fatigados sob o peso dos
vossos fardos, e eu vos darei descanso.
29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
de mim, porque sou manso e humilde
de coração, e vós encontrareis descanso.
30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Roguemos a Deus Pai todo-poderoso, que
venha em nosso socorro com sua mise-
ricórdia, e, confiantes, façamos nossos
rogos.
−Libertai-nos e salvai-nos, Senhor!

1. DEUS não aprova a opressão de seu
povo! Por todos que procuram ven-
cer as amarras da opressão e da
injustiça, lutando em favor da vida,
rezemos ao Senhor.

2. CARREGAR os fardos uns dos ou-
tros! Por todos que se fazem so-
lidários com os sofredores, e os recu-
pera a dignidade e o gosto de viver,
rezemos ao Senhor.

3. “Vinde a mim todos vós que estais
cansados e fatigados!” Para que se-
jamos acolhidos pelo amor miseri-
cordioso e alcancemos o alento da
bondade divina, rezemos Senhor.

Sobre as Oferendas
Recebei, ó Pai, na festa de São Boaven-
tura, as oferendas de vosso povo, para
que nos façam sentir, como esperamos,
vossa paternal proteção. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Alimentados pelo Corpo e Sangue de
Cristo, nós vos pedimos, ó Deus, que de-
sabroche em plena redenção a ação que
praticamos na fé. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Dia 16 − Sexta-Feira

Nossa Senhora do Carmo

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Maria é a Mulher
do Evangelho. Suas manifestações verda-
deiras estão intrinsecamente ligadas ao
Evangelho, e nada para além dele. Nossa

Senhora do Carmo significa a Vinha pre-
ferida do Senhor, pois, ela nos deu o
dono da Vinha, que é Jesus. No monte
Carmelo, alguns eremitas do século XII
teriam ali fundado Ordem dos Carmeli-
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tas, sob o patrocı́nio da Mãe de Deus. A
data de hoje recorda que São Simão re-
cebeu de Maria, o “escapulário”, com a
promessa de salvação. Em Maria tudo se
refere a Cristo e ao seu Evangelho.

Oração
Venha, ó Deus, em nosso auxı́lio a glo-
riosa intercessão de Nossa Senhora do
Carmo para que possamos, sob sua
proteção, subir ao monte que é Cristo,
que convosco vive e reina, na unidade do
Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: Conforta-nos a
palavra de Cristo: Quem faz a vontade
do Pai do Céu, torna-se de sua famı́lia, a
Famı́lia de Deus.

Primeira Leitura
(Zc 2,14-17)

Leitura da Profecia de Zacarias
14“Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis
que venho para habitar no meio de ti,
diz o Senhor. 15Muitas nações se aproxi-
marão do Senhor, naquele dia, e serão o
seu povo. Habitarei no meio de ti, e sa-
berás que o Senhor dos exércitos me en-
viou a ti. 16O Senhor entrará em posse de
Judá, como sua porção na terra santa, e
escolherá de novo Jerusalém. 17Emudeça
todo mortal diante do Senhor, ele acaba
de levantar-se de sua santa habitação”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Lc 1)

−O Poderoso fez por mim maravilhas,
e Santo é o seu nome.
−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 12,46-50)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 46Enquanto Jesus estava
falando às multidões, sua mãe e seus
irmãos ficaram do lado de fora, procu-
rando falar com ele. 47Alguém disse a
Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos
estão aı́ fora, e querem falar contigo.’
48Jesus perguntou àquele que tinha fa-
lado: ’Quem é minha mãe, e quem são
meus irmãos?” 49E, estendendo a mão
para os discı́pulos, Jesus disse: “Eis mi-
nha mãe e meus irmãos. 50Pois todo
aquele que faz a vontade do meu Pai, que
está nos céus, esse é meu irmão, minha
irmã e minha mãe.”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor, nosso Deus, vós que chamastes
Maria para ser a Mãe de vosso Filho, dai-
nos venerá-la com fervor, e, em vossa
bondade, escutai nossos rogos: −Senhor,
pela Virgem do Carmo, ouvi-nos!

1. “Vinde a mim vós que estais cansa-
dos e fatigados!” Dai ao vosso povo,
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o alento de vosso amor, que nos con-
forta e nos anima na vida, nós vos
rogamos, Senhor.

2. “Tomai sobre vós o meu jugo!” For-
talecei nossa fé e ajudai-nos a tes-
temunhar com alegria a verdade de
vosso Reino, nós vos rogamos, Se-
nhor.

3. “Aprendei de mim que sou manso
e humilde!” Fortalecei na ação mis-
sionária e no ministério, os Minis-
tros de vossa Igreja, concedendo-
lhes a alegria de anunciar o Evange-
lho, nós vos rogamos, Senhor.

4. OS CARMELITAS dão testemunho
de generosidade! Guardai aos Car-
melitas e fortalecei-os no testemu-

nho de uma vida entregue por amor
a Cristo, nós vos rogamos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Festejando com alegria a Mãe de Deus,
nós vos oferecernos, ó Pai, a hóstia de
louvor. Concedei-nos, por este sacrificio,
progredir no caminho da salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, tendo entrado em comunhão
convosco ao celebrar a memória de Vir-
gem Maria, nós vos pedimos a graça de
participar do eterno convı́vio. Por Cristo,
nosso Senhor.
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Dia 17 − Sábado

Inácio de Azevedo e Companhia

Cor Litúrgica: Vermelho
Motivação Inicial: Santo Inácio de Aze-
vedo e seus companheiros foram martiri-
zados nas ilhas Canárias por anticristãos,
quando vinham de Portugal para o Brasil.
Inácio de Azevedo havia recrutado muitos
evangelizadores para o Brasil. O Evange-
lho continua a ser uma pedra de tropeço
na vida do mundo, pois ainda há cristãos
perseguidos e martirizados em nossos
dias. Querer calar a voz da verdade é
torná-la ainda mais viva e presente. Que
os mártires de agora fortaleçam nossa fé.

Oração
O Deus, que escolhestes Inácio de Aze-
vedo e seus trinta e nove companheiros
para regarem com seu sangue as pri-
meiras sementes do Evangelho lançadas
na Terra de Santa Cruz, concedei-nos
professar constantemente, para vossa
maior glória, a fé que recebemos de nos-
sos antepassados. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Quem acolhe a Pa-
lavra do Senhor, reaviva sua fé e torna-se
sinal da presença amorosa de Deus.

Primeira Leitura
(Ex 12,37-42)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 37Os filhos de Israel parti-
ram de Ramsés para Sucot. Eram cerca
de seiscentos mil homens a pé, sem con-
tar as crianças. 38Além disso, uma mul-
tidão numerosa subiu com eles, assim
como rebanhos consideráveis de ovelhas
e bois. 39Com a massa trazida do Egito
fizeram pães ázimos, já que a massa
não pudera fermentar, pois foram expul-
sos do Egito, e não tinham podido es-

perar, nem preparar provisões para si.
40A permanência dos filhos de Israel no
Egito foi de quatrocentos e trinta anos.
41No mesmo dia em que se concluı́am
os quatrocentos e trinta anos, todos os
exércitos do Senhor saı́ram da terra do
Egito. 42Aquela foi uma noite de vigı́lia
para o Senhor, quando os fez sair da terra
do Egito: essa noite em honra do Senhor
deve ser observada por todos os filhos de
Israel em todas as suas gerações.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 135)

−Eterna é a sua misericórdia.
−Demos graças ao Senhor, porque ele
é bom: Porque eterno é seu amor! De
nós, seu povo, humilhado, recordou-se:
Porque eterno é seu amor! De nossos ini-
migos libertou-nos: Porque eterno é seu
amor!
−Ele feriu os primogênitos do Egito Por-
que eterno é seu amor! E tirou do meio
deles Israel: Porque eterno é seu amor!
Com mão forte e com braço estendido:
Porque eterno é seu amor!
−Ele cortou o Mar Vermelho em duas
partes: Porque eterno é o seu amor! Fez
passar no meio dele Israel: Porque eterno
é o seu amor! E afogou o Faraó com suas
tropas: Porque eterno é seu amor!

Anúncio do Evangelho
(Mt 12,14-21)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 14Os fariseus saı́ram e
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fizeram um plano para matar Jesus. 15Ao
saber disso, Jesus retirou-se dali. Gran-
des multidões o seguiram, e ele curou a
todos. 16E ordenou-lhes que não disses-
sem quem ele era, 17para se cumprir o
que foi dito pelo profeta Isaı́as: 18“Eis o
meu servo, que escolhi; o meu amado,
no qual coloco a minha afeição; porei so-
bre ele o meu Espı́rito, e ele anunciará
às nações o direito. 19Ele não discutirá,
nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz
nas praças. 20Não quebrará o caniço ra-
chado, nem apagará o pavio que ainda
fumega, até que faça triunfar o direito.
21Em seu nome as nações depositarão a
sua esperança”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor, nosso Deus, que conduzis vosso
povo no caminho de vosso Reino, acolhei-
nos e dai-nos o alento de vossa presença
amorosa. Ouvi-nos, Senhor, Deus de
amor.
−Pai Santo, ouvi-nos!

1. VÓS, que nos sustentais em vosso
amor misericordioso, guiai nossa

vida conforme vossa vontade, nós
vos rogamos.

2. VÓS, que fizestes Aliança conosco
por meio de Jesus, vosso Filho,
fortalecei-nos na prática do bem, da
justiça e da solidariedade, nós vos
rogamos.

3. VÓS, que nos chamais todos os
dias para o serviço de vosso Reino,
despertai-nos na alegria de os servir
em nossos irmãos e irmās, nós vos
rogamos.

Sobre as Oferendas
Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fa-
zei que sejamos fortalecidos pelo mesmo
sacrifı́cio que sustentou no martı́rio o
bem-aventurado Inácio e seus compa-
nheiros. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Tendo participado, ó Deus, do mistério
pascal à mesa da Eucaristia, fazei-nos
fiéis ao vosso serviço, exemplo dos qua-
renta mártires que deram por vós a sua
vida. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 18 − 16º Domingo do Tempo Comum

16º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

O Senhor nos conduz para os campos do
amor, da justiça, do compromisso e da
fraternidade. Deus jamais desvia o olhar
do rebanho, guarda atento a todos e tem
predileção pelos frágeis, desgarrados, que
precisam de cuidados. Porque o pastor
é justo, compassivo e não quer o sofri-
mento, temos também atitudes de reba-
nho dócil e obediente. Caminhemos à luz
da Palavra e sejamos sustentados pelo
pão do céu, que Ele reparte. Que nunca
nos falte pastores segundo o coração de

nosso Deus.

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
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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, sede generoso para com Os vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os
dons da vossa graça, para que, repletos
de fé, esperança e caridade, garantido
fielmente os vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

O Senhor, Bom Pastor, não abandona seu
povo. Ele, por sua cruz e ressurreição,
destruiu o pecado e nas pessoas novas.

Primeira Leitura
(Jr 23,1-6)

Leitura do livro do profeta Jeremias
1“Ai dos pastores que deixam perder-se e
dispersar-se o rebanho de minha pasta-
gem, diz o Senhor! 2Deste modo, isto diz
o Senhor, Deus de Israel, aos pastores
que apascentam o meu povo: Vós disper-
sastes o meu rebanho, e o afugentastes
e não cuidastes dele; eis que irei verifi-
car isso entre vós e castigar a malı́cia de
vossas ações, diz o Senhor. 3E eu reuni-
rei o resto de minhas ovelhas de todos
os paı́ses para onde forem expulsas, e as
farei voltar a seus campos, e elas se repro-
duzirão e multiplicarão. 4Suscitarei para
elas novos pastores que as apascentem;
não sofrerão mais o medo e a angústia,
nenhuma delas se perderá, diz o Senhor.

5Eis que virão dias, diz o Senhor, em que
farei nascer um descendente de Davi; rei-
nará como rei e será sábio, fará valer a
justiça e a retidão na terra. 6Naqueles
dias, Judá será salvo e Israel viverá tran-
quilo; este é o nome com que o chamarão:
‘Senhor, nossa Justiça”’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 22)

−O Senhor é o pastor que me conduz:
felicidade e todo bem hão de seguir-
me!
−O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma. Pelos prados
e campinas verdejantes ele me leva a des-
cansar. Para as águas repousantes me
encaminha, e restaura as minhas forças.
−Ele me guia no caminho mais seguro,
pela honra do seu nome. Mesmo que eu
passe pelo vale tenebroso, nenhum mal
eu temerei; estais comigo com bastão e
com cajado; eles me dão a segurança!
−Preparais à minha frente uma mesa,
bem à vista do inimigo, e com óleo vós
ungis minha cabeça; o meu cálice trans-
borda.
−Felicidade e todo bem hão de seguir-
me por toda a minha vida; e na casa do
Senhor, habitarei pelos tempos infinitos.

Segunda Leitura
(Ef 2, 13-18)

Leitura da carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: 13Agora, em Jesus Cristo, vós
que outrora estáveis longe, vos tornastes
próximos, pelo sangue de Cristo. 14Ele,
de fato, é a nossa paz: do que era divi-
dido, ele fez uma unidade. Em sua carne
ele destruiu o muro de separação: a ini-
mizade. 15Ele aboliu a Lei com seus man-
damentos e decretos. Ele quis, assim,
a partir do judeu e do pagão, criar em
si um só homem novo, estabelecendo a
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paz. 16Quis reconciliá-los com Deus, am-
bos em um só corpo, por meio da cruz;
assim ele destruiu em si mesmo a inimi-
zade. 17Ele veio anunciar a paz a vós que
estáveis longe, e a paz aos que estavam
próximos. 18É graças a ele que uns e ou-
tros, em um só Espı́rito, temos acesso
junto ao Pai.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mc 6,30-34)

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

Naquele tempo: 30Os apóstolos reuniram-
se com Jesus e contaram tudo o que ha-
viam feito e ensinado. 31Ele lhes disse:
“Vinde sozinhos para um lugar deserto,
e descansai um pouco”. Havia, de fato,
tanta gente chegando e saindo que não
tinham tempo nem para comer. 32Então
foram sozinhos, de barco, para um lugar
deserto e afastado. 33Muitos os viram par-
tir e reconheceram que eram eles. Saindo
de todas as cidades, correram a pé, e che-
garam lá antes deles. 34Ao desembarcar,
Jesus viu uma numerosa multidão e teve
compaixão, porque eram como ovelhas
sem pastor. Começou, pois, a ensinar-
lhes muitas coisas.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Rezemos a Deus, nosso Senhor, para que
escute bondoso a nós que confiamos à
fortaleza do pastor as fraquezas e neces-
sidade do rebanho. Digamos confiantes:
Senhor, guiai-nos em vossa paz!

1. GUIAI nossos pastores, para que se-
jam sempre iluminados por Jesus

Cristo, o Bom Pastor, e dediquem-se
ao rebanho com fidelidade e amor.
Rezemos.

2. INSPIRAI vossa Igreja, para que
caminhe na unidade e seja para
o mundo sinal de esperança, de
justiça e sacramento de salvação
para a humanidade. Rezemos.

3. ABENÇOAI os fiéis leigos e leigas,
chamados a serem sal e luz no
mundo, para que vivam sua voz na
Igreja e no mundo sendo discı́pulos-
missionários. Rezemos.

4. AJUDAI os missionários e mis-
sionárias para que, seguindo Jesus,
o Bom Pastor, olhem sempre com
compaixão aqueles aos quais primei-
ros enviados.

5. LIBERTAI nossas Comunidades do
comodismmo, para que respondam
ao vosso chamado que vos pede
união, compromisso e ação. Reze-
mos.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

Ó DEUS, que, no sacrifı́cio da cruz, único
e perfeito, levastes à plenitude os sa-
crifı́cios da Antiga Aliança, santificai,
como o de Abel, o nosso sacrifı́cio, para
que os dons que cada um trouxe em
vossa honra servir para a salvação de
todos. Por Cristo, nosso Senhor.

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.
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−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,
Deus eterno e todo-poderoso. Vós cri-
astes o universo e dispusestes os dias
e as estações. Formastes o homem e a
mulher à vossa imagem e a eles subme-
testes toda criação. Libertastes os fiéis
do pecado e lhes destes o poder de vos
louvar, por Cristo, Senhor nosso. Uni-
dos à multidão dos anjos e dos santos,
proclamamos vossa bondade, 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!
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
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!
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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

−Oremos: Ó DEUS, permanecei junto ao
povo que inicia nos sacramentos do vosso
reino, para que, despojando-nos do velho
homem, passemos a uma vida nova. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 19 − Segunda-Feira

16ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O ser humano neces-
sita de sinais que expressem seus desejos
e anseios dentro da vida. Os mestres da
Lei e fariseus vão pedir a Jesus que lhes
dê um sinal claro de que é enviado do
Pai. Não compreendem ou não quiseram
compreender que Jesus era o sinal por
excelência. Jesus também pode nos pe-
dir um sinal de nosso amor para com Ele.
Exigir sinais antes de amar é sinal de
indisposição para a fé.

Oração
Ó Deus, sede generoso para com os vos-
Sos filhos e filhas e multiplicai em nós os
dons da vossa graça, para que, repletos
de fé, esperança e caridade, guardemos
fielmente os vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Jesus nos exorta
para aceitar sua pessoa, pois Ele é o si-
nal da Aliança do Pai para nossa huma-
nidade.

Primeira Leitura
(Ex 14,5-18)

Leiturado Livro do Êxodo
Naqueles dias: 5Foi anunciado ao rei dos
egı́pcios que o povo tinha fugido. Então,
mudaram-se contra ele os sentimentos
do Faraó e dos seus servos, os quais
disseram: “Que fazemos? Como deixa-
mos Israel escapar, privando-nos assim
dos seus serviços?” 6O Faraó mandou
atrelar o seu carro e levou consigo o seu
povo. 7Tomou seiscentos carros escolhi-
dos e todos os carros do Egito, com os
respectivos escudeiros. 8O Senhor endu-
receu o coração do Faraó, rei do Egito,
que foi no encalço dos filhos de Israel,
enquanto estes tinham saı́do de braço er-
guido. 9Os egı́pcios perseguiram os filhos
de Israel com todos os cavalos e carros
do Faraó, seus cavaleiros e seu exército,
e encontraram-nos acampados junto do
mar, perto de Fiairot, defronte de Beel-
Sefon. 10Como o Faraó se aproximasse,
levantando os olhos, os filhos de Israel
viram os egı́pcios às suas costas. Ater-
rorizados, eles clamaram ao Senhor. 11E
disseram a Moisés: “Foi por não haver
sepulturas no Egito que tu nos trouxeste
para morrermos no deserto? De que nos
valeu ter sido tirados do Egito? 12Não
era isso que te dizı́amos lá: ‘Deixa-nos
em paz servir os egı́pcios?’ Porque era
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muito melhor servir aos egı́pcios do que
morrer no deserto”. 13Moisés disse ao
povo: “Não temais! Permanecei firmes,
e vereis o que o Senhor fará hoje para
vos salvar; os egı́pcios que hoje estás
vendo, nunca mais os tornareis a ver. 14O
Senhor combaterá por vós, e vós, ficai
tranqüilos”. 15O Senhor disse a Moisés:
“Por que clamas a mim por socorro? Dize
aos filhos de Israel que se ponham em
marcha. 16Quanto a ti, ergue a vara, es-
tende o braço sobre o mar e divide-o, para
que os filhos de Israel caminhem em seco
pelo meio do mar. 17De minha parte, en-
durecerei o coração dos egı́pcios, para
que sigam atrás deles, e eu serei glorifi-
cado às custas do Faraó, e de todo o seu
exército, dos seus carros e cavaleiros. 18E
os egı́pcios saberão que eu sou o Senhor,
quando eu for glorificado às custas do
Faraó, dos seus carros e cavaleiros”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Ex 15)

−Ao Senhor quero cantar, pois fez bri-
lhar a sua glória!
−Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar
a sua glória: precipitou no Mar Vermelho
o Cavalo e o cavaleiro! O Senhor é minha
força, é a razão do meu cantar, pois foi
ele neste dia para mim libertação! Ele é
meu Deus e o louvarei, Deus de meu pai
e o honrarei.
−O Senhor é um Deus guerreiro, o seu
nome é “Onipotente”: os soldados e os
carros do Faraó jogou no mar. Seus me-
lhores capitães afogou no mar Vermelho.
−Afundaram como pedras e as ondas
os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço
é duma força insuperáve! Ó Senhor, o
vosso braço esmigalhou os inimigos!

Anúncio do Evangelho
(Mt 12, 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: 38Alguns mestres da Lei
e fariseus disseram a Jesus: “Mestre,
queremos ver um sinal realizado por ti”.
39Jesus respondeu-lhes: “Uma geração
má e adúltera busca um sinal, mas ne-
nhum sinal lhe será dado, a não ser o
sinal do profeta Jonas. 40Com efeito, as-
sim como Jonas esteve três dias e três
noites no ventre da baleia, assim também
o Filho do Homem estará três dias e três
noites no seio da terra. 41No dia do juı́zo,
os habitantes de Nı́nive se levantarão con-
tra essa geração e a condenarão, porque
se converteram diante da pregação de Jo-
nas. E aqui está quem é maior do que
Jonas. 42No dia do juı́zo, a rainha do Sul
se levantará contra essa geração, e a con-
denará, porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E
aqui está quem é maior do que Salomão”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, ó Deus de misericórdia, elevamos
nosso coração em prece, pois só em en-
contramos encontramos a vida e a paz.
Ouvi-nos.
−Escutai, Senhor, nosso clamor!

1. ILUMINAI vossa Igreja, inspirai-lhe
no anúncio do Evangelho e no
diálogo com a sociedade, nós vos
pedimos.

2. FAZEI com que a luz de vosso al-
cance cada coração e o transforme
no caminho do bem e da paz, nós
vos pedimos.

3. FAVORECEI com vossa graça a to-
dos os que defendem a vida e são
solidários com os pobres e excuı́dos,
nós vos pedimos.
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Sobre as Oferendas
Ó Deus, que no sacrifı́cio da cruz, único
e perfeito, levastes à plenitude os sa-
crifı́cios da Antiga Aliança, santificai,
como o de Abel, o nosso sacrifı́cio,
para que os dons que cada um trouxe
em vossa honra possam servir para a
salvação de todos. Por Cristo, nosso Se-

nhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao povo que
iniciastes nos sacramentos do vosso
Reino, para que, despojando-nos do ve-
lho homem, passemos a uma vida nova.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 20 − Terça-Feira

16ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Diante de Jesus as
pessoas reagem de forma diversa. Mas,
são muito mais os que o escutam com
alegria e confiança, do que os que rea-
gem contra Ele e desprezam sua Pala-
vra. Por isso, são significativas as pala-
vras de Jesus: “Todo aquele que faz a
vontade do meu Pai, que está nos céus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha
mãe”. Deixemo-nos, pois, nos conduzir
pelo Evangelho de Jesus.

Oração
Ó Deus, sede generoso para com os vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os
dons da vossa graça, para que, repletos
de fé, esperança e caridade, guardemos
fiel. mente os vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Quem é de Deus
escuta o que diz o Senhor e torna-se sua
famı́lia, como nos ensina Jesus.

Primeira Leitura
(Ex 14, 21-15, 1)

Leitura do livro do Êxodo
Naqueles dias: 21Moisés estendeu a mão
sobre o mar, e durante toda a noite o Se-
nhor fez soprar sobre o mar um vento
leste muito forte; e as águas se dividi-
ram. 22Então, os filhos de Israel entra-

ram pelo meio do mar a pé enxuto, en-
quanto as águas formavam como que
uma muralha à direita e à esquerda. 23Os
egı́pcios puseram-se a persegui-los, e to-
dos os cavalos do Faraó, carros e cavalei-
ros os seguiram mar adentro. 24Ora, de
madrugada, o Senhor lançou um olhar,
desde a coluna de fogo e da nuvem,sobre
as tropas egı́pcias e as pôs em pânico.
25Bloqueou as rodas dos seus carros,
de modo que só a muito custo podiam
avançar. Disseram, então, os egı́pcios:
“Fujamos de Israel! Pois o Senhor com-
bate a favor deles, contra nós”. 26O Se-
nhor disse a Moisés: “Estende a mão so-
bre o mar, para que as águas se voltem
contra os egı́pcios, seus carros e cavalei-
ros”. 27Moisés estendeu a mão sobre o
mar e, ao romper da manhã, o mar voltou
ao seu leito normal, enquanto os egı́pcios,
em fuga, corriam ao encontro das águas,
e o Senhor os mergulhou no meio das on-
das. 28As águas voltaram e cobriram car-
ros, cavaleiros e todo o exército do Faraó,
que tinha entrado no mar em perseguição
de Israel. Não escapou um só. 29Os filhos
de Israel, ao contrário, tinham passado a
pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas
lhes formavam uma muralha à direita e à
esquerda. 30Naquele dia, o Senhor livrou
Israel da mão dos egı́pcios, e Israel viu
os egı́pcios mortos nas praias do mar, 31e
a mão poderosa do Senhor agir contra
eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no
Senhor e em Moisés, seu servo. 15,1Então,
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Moisés e os filhos de Israel cantaram ao
Senhor este cântico.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Ex 15)

−Ao Senhor quero cantar, pois fez bri-
lhar a sua glória!
−Ao soprar a vossa ira amontoaram-se as
águas, levantaram-se as ondas e forma-
ram uma muralha, e imóveis se fizeram,
em meio ao mar, as grandes vagas. O
inimigo tinha dito: “Hei de segui-los e
alcançá-los! Repartirei os seus despojos
e minh’alma saciarei; arrancarei da mi-
nha espada e minha mão os matará!”
−Mas soprou o vosso vento, e o mar os
recobriu; afundaram como chumbo en-
tre as águas agitadas. Estendestes vossa
mão, e a terra os devorou.
−Vós, Senhor, o levareis e o plantareis
em vosso Monte, no lugar que preparas-
tes para a vossa habitação, no Santuário
construı́do pelas vossas próprias mãos.

Anúncio do Evangelho
(Mt 12, 46-50)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 46Enquanto Jesus estava
falando às multidões, sua mãe e seus
irmãos ficaram do lado de fora, procu-
rando falar com ele. 47Alguém disse a
Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos
estão aı́ fora, e querem falar contigo”.
48Jesus perguntou àquele que tinha fa-
lado: “Quem é minha mãe, e quem são
meus irmãos?” 49E, estendendo a mão
para os discı́pulos, Jesus disse: ’Eis mi-
nha mãe e meus irmãos. 50Pois todo
aquele que faz a vontade do meu Pai, que

está nos céus, esse é meu irmão, minha
irmã e minha mãe”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Renovai-nos, Senhor Deus, em vosso
amor e em vossa paz, e ouvi compassivo
vosso povo, que vos clama: −Mostrai-
nos, ó Senhor, vossa bondade!

1. FORTALECEI nossa esperança de
ver um dia o mundo vivendo na paz
e na concórdia, sem guerras, divisão
e rancor, nós vos rogamos, Senhor.

2. ACOLHEI bem junto de vós àqueles
que andam tristes e desanimados,
para que recuperem, por vossa
graça, a alegria de viver e de vos
amar, nós vos rogamos, Senhor.

3. REUNI bem junto de vós as crianças
e os jovens, as famı́lias e os idosos,
para que nos alegremos todos em
VOSso amor e em vossa bondade,
nós vos rogamos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que no sacrifı́cio da cruz, único
e perfeito, levastes à plenitude os sa-
crifı́cios da Antiga Aliança, santificai,
como o de Abel, o nosso sacrifı́cio,
para que os dons que cada um trouxe
em vossa honra possam servir para a
salvação de todos. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao povo que
iniciastes nos sacramentos do vosso
Reino, para que, despojando-nos do ve-
lho homem, passemos a uma vida nova.
Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 21 − Quarta-Feira

16ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Jesus está à margem
do mar da Galileia. A multidão se acerca
dele para ouvi-lo. Jesus fala da semente,
que é sua Palavra lançada no meio de
nós, e encontra corações diferentes para
acolhê-la. Há os que se entusiasmam e
logo murcham. Há os que são duros e
não se deixam tocar pela verdade. Há os
que sabem que ela é a verdade liberta-
dora e a acolhem com alegria.

Oração
Ó Deus, que na vossa admirável pro-
vidência quisestes estender o reino do
Cristo por toda a terra e levar a todos a
redenção, fazei da vossa Igreja univer-
sal o sacramento da salvação, manifes-
tando e realizando no mundo o mistério
do vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra do Se-
nhor fecunda nossa vida, nos faz produzir
frutos do Reino e nos liberta.

Primeira Leitura
(Ex 16,1-5.9-15)

Leitura do Livro do Êxodo
1Toda a comunidade dos filhos de Israel
partiu de Alim e chegou ao deserto de Sin,
entre Elim e o Sinai, no dia quinze do
segundo mês da saı́da do Egito. 2A comu-
nidade dos filhos de Israel pôs-se a mur-
murar contra Moisés e Aarão, no deserto,
dizendo: 3“Quem dera que tivéssemos
morrido pela mão do Senhor no Egito,
quando nos sentávamos juntos às pane-
las de carne e comı́amos pão com far-
tura! Por que nos trouxestes a este de-
serto para matar de fome a toda esta
gente?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eu fa-

rei chover para vós o pão do céu. O povo
sairá diariamente e só recolherá a porção
de cada dia a fim de que eu o ponha à
prova, para ver se anda ou não na minha
lei. 5No sexto dia, quando prepararem
o que tiverem trazido, terão o dobro do
que recolhem diariamente”. 9E Moisés
disse a Aarão: “Dize a toda a comunidade
dos filhos de Israel: ‘Apresentai-vos di-
ante do Senhor, pois ele ouviu a vossa
murmuração”’. 10Enquanto Aarão falava
a toda a comunidade dos filhos de Israel,
voltando os olhos para o deserto, eles
viram aparecer na nuvem a glória do Se-
nhor. 11O Senhor falou, então, a Moisés,
dizendo: 12’Eu ouvi as murmurações dos
filhos de Israel. Dize-lhes, pois: “Ao anoi-
tecer, comereis carne, e pela manhã vos
fartareis de pão. Assim sabereis que eu
sou o Senhor vosso Deus”. 13Com efeito,
à tarde, veio um bando de codornizes e
cobriu o acampamento; e, pela manhã,
formou-se uma camada de orvalho ao
redor do acampamento. 14Quando se eva-
porou o orvalho que caı́ra, apareceu na
superfı́cie do deserto uma coisa miúda,
em forma de grãos, fina como a geada
sobre a terra. 15Vendo aquilo, os filhos
de Israel disseram entre si: “Que é isto?”
Porque não sabiam o que era. Moisés
respondeu-lhes: “Isto é o pão que o Se-
nhor vos deu como alimento.”

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 77)

−O Senhor deu o pão do céu, como
alimento.
−E tentaram o Senhor nos corações, exi-
gindo alimento à sua gula. Falavam con-
tra Deus e assim diziam: Pode o Senhor
servir a mesa no deserto?
−Ordenou, então, às nuvens lá dos céus,

Julho de 2021 16ª Semana do Tempo Comum Dia 21 | Pág. 45
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e as comportas das alturas fez abrir; fez
chover-lhes o maná e alimentou-os, e
lhes deu para comer o pão do céu.
−O homem se nutriu do pão dos anjos,
e mandou-lhes alimento em abundância;
fez soprar o vento leste pelos céus e fez
vir, por seu poder, o vento sul.
−Fez chover carne para eles como pó,
choveram aves como areia do oceano;
elas caı́ram sobre os seus acampamentos
e pousaram ao redor de suas tendas.

Anúncio do Evangelho
(Mt 13,1-9)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
1Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi
sentar-se às margens do mar da Ga-
liléia. 2Uma grande multidão reuniu-se
em volta dele. Por isso Jesus entrou
numa barca e sentou-se, enquanto a mul-
tidão ficava de pé, na praia. 3E disse-lhes
muitas coisas em parábolas: “O semea-
dor saiu para semear. 4Enquanto seme-
ava, algumas sementes caı́ram à beira
do caminho, e os pássaros vieram e as
comeram. 5Outras sementes caı́ram em
terreno pedregoso, onde não havia muita
terra. As sementes logo brotaram, porque
a terra não era profunda. 6Mas, quando
o sol apareceu, as plantas ficaram quei-
madas e secaram, porque não tinham
raiz. 7Outras sementes caı́ram no meio
dos espinhos. Os espinhos cresceram e
sufocaram as plantas. 8Outras sementes,
porém, caı́ram em terra boa, e produ-
ziram à base de cem, de sessenta e de
trinta frutos por semente. 9Quem tem
ouvidos, ouça!”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, vós sois muito bom para co-
nosco, pois ouvis o clamor de vosso povo
que caminha para vós. Dai-nos, pois,
sem cessar, o alento de vossa presença.
−Fazei-nos, Senhor, servidores de
vosso Reino!

1. CONDUZI vossa Igreja nos cami-
nhos da história e inspirai-lhe o jeito
certo de anunciar o Evangelho, nós
vos suplicamos.

2. FORTALECEI nossas Comunidades
no acolhimento e na vivência do
Evangelho, para que sejam também
evangelizadoras, nós vos suplica-
mos.

3. DAI-NOS a graça de ter um coração
bom, acolhedor e misericordioso,
como se fosse terra boa que acolheu
a Palavra de vosso Filho, nós vos
suplicamos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus de misericórdia, as ofe-
rendas deste vosso povo e concedei, por
este sacramento, que todos os que creem
em vós se tornem uma raça eleita, o sa-
cerdócio régio, a nação santa, o povo que
vos pertence. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que sempre alimentais a Igreja
com os vossos sacramentos, e nos refizes-
tes agora na mesa celeste, dai-nos seguir
os ensinamentos da vossa caridade, a fim
de que sejamos fermento da vida e ins-
trumento de salvação para a união entre
todos. Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 22 − Quinta-Feira

Santa Maria Madalena

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Que privilégio teve
Maria Madalena: foi a primeira criatura
humana a ver e reconhecer o Cristo res-
suscitado. Teve suas dificuldades iniciais,
mas uma vez que o reconheceu, foi cor-
rendo para contar aos apóstolos: “Eu vi
o Senhor”. Ela é a primeira testemunha
da ressurreição. Nossa vocação cristă
é também para testemunhar no hoje de
nossa história o Cristo ressuscitado.

Oração
O Deus, o vosso Filho confiou a Maria
Madalena o primeiro anúncio da alegria
pascal; dai-nos, por suas preces a seu
exemplo, anunciar também que o Cristo
vive e contemplá-lo na glória de seu Reino.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Acolher a Palavra
é acolher a própria pessoa de Jesus. Ela
nos faz um povo de ressuscitados.

Primeira Leitura
(Ct 3,1-4a)

Leitura do Livro do Cântico dos Cânticos
Eis o que diz a noiva: 1Em meu leito,
durante a noite, busquei o amor de mi-
nha vida: procurei-o, e não o encontrei.
2Vou levantar-me e percorrer a cidade,
procurando pelas ruas e praças, o amor
de minha vida: procurei-o, e não o encon-
trei. 3Encontraram-me os guardas que
faziam a ronda pela cidade. “Vistes por
ventura o amor de minha vida?” 4aE logo
que passei por eles, encontrei o amor de
minha vida.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 62)

− A minh’alma tem sede de vós, Se-
nhor!
−Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde
a aurora ansioso vos busco! A minh’alma
tem sede de vós, minha carne também
vos deseja, como terra sedenta e sem
água!
−Venho, assim, contemplar-vos no tem-
plo, para ver vossa glória e poder. Vosso
amor vale mais do que a vida: e por isso
meus lábios vos louvam.
−Quero, pois vos louvar pela vida, e ele-
var para vós minhas mãos! A minh’alma
será saciada, como em grande banquete
de festa; cantará a alegria em meus
lábios, ao cantar para vós meu louvor!
−Para mim fostes sempre um socorro; de
vossas asas à sombra eu exulto! Minha
alma se agarra em vós; com poder vossa
mão me sustenta.

Anúncio do Evangelho
(Jo 20,1-2.11-18)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo João.
−Glória a vós, Senhor.
1No primeiro dia da semana, Maria Ma-
dalena foi ao túmulo de Jesus, bem de
madrugada, quando ainda estava escuro,
e viu que a pedra tinha sido retirada do
túmulo. 2Então ela saiu correndo e foi en-
contrar Simão Pedro e o outro discı́pulo,
aquele que Jesus amava, e lhes disse:
“Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabe-
mos onde o colocaram”. 11Maria estava
do lado de fora do túmulo, chorando. En-
quanto chorava, inclinou-se e olhou para
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dentro do túmulo. 12Viu, então, dois an-
jos vestidos de branco, sentados onde
tinha sido posto o corpo de Jesus, um à
cabeceira e outro aos pés. 13Os anjos per-
guntaram: “Mulher, por que choras?” Ela
respondeu: “Levaram o meu Senhor e não
sei onde o colocaram”. 14Tendo dito isto,
Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de
pé. Mas não sabia que era Jesus. 15Jesus
perguntou-lhe: “Mulher, por que choras?
A quem procuras?” Pensando que era
o jardineiro, Maria disse: “Senhor, se
foste tu que o levaste dize-me onde o colo-
caste, e eu o irei buscar”. 16Então Jesus
disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou,
em hebraico: “Rabunni” (que quer dizer:
Mestre). 17Jesus disse: “Não me segures.
Ainda não subi para junto do Pai. Mas
vai dizer aos meus irmãos: subo para
junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus
e vosso Deus”. 18Então Maria Madalena
foi anunciar aos discı́pulos: “Eu vi o Se-
nhor!”, e contou o que Jesus lhe tinha
dito.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, ó Deus de bondade infinita, eleva-
mos nosso coração em prece, pois temos
a certeza de que nos acolheis em vossa
misericórdia. Nós vos pedimos: −Deus
de misericórdia, escutai-nos!

1. INSPIRAI os cristãos para que se
unam na causa da vida e do Reino,
e tornem-se sinais da misericórdia e
da paz no mundo, nós vos rogamos.

2. FORTALECEI a fé em nossas Co-
munidades para que sejam fiéis
ao Evangelho e se empenhem na
prática da justiça, da caridade e da
paz, nós vos rogamos.

3. ABENÇOAI a todos os que promo-
vem e respeitam a vida e ajudam a
sociedade a reencontrar os valores
fundamentais da justiça e da har-
monia, nós vos rogamos.

Sobre as Oferendas
Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apre-
sentamos na festa de Santa Maria Mada-
lena, cuja demonstração de amor vosso
Filho acolheu com misericordiosa bon-
dade. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, a comunhão nos vossos
mistérios infunda em nós aquele amor
perseverante que levou Maria Madalena
a jamais separar-se do Mestre. Que vive
e reina para sempre.

Dia 23 − Sexta-Feira

16º Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Jesus mostra aos
discı́pulos como são os que compreen-
dem a Palavra e os que a rejeitam. A
semente que caiu em terra boa é todo
aquele que ouve a Palavra e a compre-
ende, e produz frutos. Assim cada tipo
de terreno é o tipo de coração humano,
acolhedor ou não. O mundo continua a
nos fazer suas propostas, e o Evangelho

de Cristo nos convida para nele enraizar
nossa vida. A escolha é nossa.

Oração
Ó Deus, sede generoso para com os vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os
dons da vossa graça, para que, repletos
de fé, esperança e caridade, guardemos
fielmente os vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
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na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Os frutos do Reino
são justiça, concórdia, paz, comunhão,
diálogo, fraternidade.

Primeira Leitura
(Ex 20,1-17)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 1Deus pronunciou todas
estas palavras: 2“Eu sou o Senhor teu
Deus que te tirou do Egito, da casa da es-
cravidão. 3Não terás outros deuses além
de mim. 4Não farás para ti imagem escul-
pida, nem figura alguma do que existe em
cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou
do que existe nas águas, debaixo da terra.
5Não te prostrarás diante destes deuses
nem lhes prestarás culto, pois eu sou
o Senhor teu Deus, um Deus ciumento.
Castigo a culpa dos pais nos filhos até
à terceira e quarta geração dos que me
odeiam, 6mas uso da misericórdia por
mil gerações com aqueles que me amam
e guardam os meus mandamentos. 7Não
pronunciarás o nome do Senhor teu Deus
em vão, porque o Senhor não deixará sem
castigo quem pronunciar seu nome em
vão. 8Lembra-te de santificar o dia de
sábado. 9Trabalharás durante seis dias
e farás todos os teus trabalhos, 10mas
o sétimo dia é sábado dedicado ao Se-
nhor teu Deus. Não farás trabalho al-
gum, nem tu, nem teu filho, nem tua
filha, nem teu escravo, nem tua escrava,
nem teu gado, nem o estrangeiro que vive
em tuas cidades. 11Porque o Senhor fez
em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo
o que eles contêm; mas no sétimo dia
descansou. Por isso o Senhor abençoou
o dia do sábado e o santificou. 12Honra
teu pai e tua mãe, para que vivas lon-
gos anos na terra que o Senhor teu Deus
te dará. 13Não matarás. 14Não come-
terás adultério. 15Não furtarás. 16Não
levantarás falso testemunho contra o teu
próximo. 17Não cobiçarás a casa do teu

próximo. Não cobiçarás a mulher do teu
próximo, nem seu escravo, nem sua es-
crava, nem seu boi, nem seu jumento,
nem coisa alguma que lhe pertença”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 18)

−Senhor, só tu tens palavras de vida
eterna!
−A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto
para a alma! O testemunho do Senhor é
fiel, sabedoria dos humildes.
−Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração. O mandamento do
Senhor é brilhante, para os olhos é uma
luz.
−É puro o temor do Senhor, imutável
para sempre. Os julgamentos do Senhor
são corretos e justos igualmente.
−Mais desejáveis do que o ouro são eles,
do que o ouro refinado. Suas palavras
são mais doces que o mel, que o mel que
sai dos favos.

Anúncio do Evangelho
(Mt 13,18-23)

−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: 18“Ouvi a parábola do seme-
ador: 19Todo aquele que ouve a palavra
do Reino e não a compreende, vem o Ma-
ligno e rouba o que foi semeado em seu
coração. Este é o que foi semeado à beira
do caminho. 20A semente que caiu em
terreno pedregoso é aquele que ouve a pa-
lavra e logo a recebe com alegria; 21mas
ele não tem raiz em si mesmo, é de mo-
mento: quando chega o sofrimento ou a
perseguição, por causa da palavra, ele
desiste logo. 22A semente que caiu no
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meio dos espinhos é aquele que ouve a
palavra, mas as preocupações do mundo
e a ilusão da riqueza sufocam a palavra,
e ele não dá fruto. 23A semente que caiu
em boa terra é aquele que ouve a palavra
e a compreende. Esse produz fruto. Um
dá cem, outro sessenta e outro trinta”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, ó Deus de infinita misericórdia, vos
apresentamos nossas súplicas. Socorrei-
nos em nossas necessidades e confirmai-
nos em Vosso amor.
−Guiai-nos, Senhor, no caminho de
vosso Reino!

1. NÓS vos pedimos, Pai de bondade,
por vossa Igreja e por aqueles que,
por meio dela, anunciam com fer-
vor o Evangelho de vosso Filho, aju-
dando as pessoas a andarem no ca-
minho vos da salvação, nós pedi-
mos, confiantes.

2. NÓS vos rogamos, Senhor, pelas Co-
munidades, pelos Agentes de Pas-
toral, pelos Catequistas e por todos

os que cultivam em seu coração o
Evangelho de Cristo para que pro-
duzam frutos de vosso Reino, nós
vos pedimos, confiantes.

3. NÓS vos suplicamos, ó Deus, pelos
oprimidos e escravizados, pelos que
sofreram violência e injustiças, para
que os liberteis e os conserveis na
vossa paz, nós vos pedimos, confi-
antes.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, que no sacrificio da cruz, único
e perfeito, levastes à plenitude os sa-
crifı́cios da Antiga Aliança, santificai,
como o de Abel, o nosso sacrifı́cio, para
que os dons que cada um trouxe em
vossa honra servindo para a salvação de
todos. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, permanecei junto ao povo que
inicia nos sacramentos do vosso reino,
para que, despojando-nos do velho ho-
mem, passemos a uma vida nova. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 24 − Sábado

16ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: A parábola do se-
meador que semeou a boa semente e o
inimigo, que semeou o joio no meio dela,
nos ajuda a compreender as situações
de adversidades no mundo. A proposta
de Cristo continua a incomodar aqueles
que desejam viver a vida conforme seus
princı́pios egoı́stas. Por isso, é impor-
tante a paciência para esperar a hora
certa da colheita. Contemplando Ma-
ria, compreendamos como devemos viver
nossa fé.

Oração
Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa
fraqueza e concedei-nos ressurgir de nos-
sos pecados pela intercessão da Mãe de
Jesus Cristo, cuja memória hoje celebra-
mos.

A Palavra do Senhor: O Evangelho nos
mostra uma infinita paciência que o Se-
nhor tem conosco, e espera até o fim a
hora da colheita.
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Paróquia São Jose Operário

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 49)

−Imola a Deus um sacrifı́cio de louvor.
−Falou o Senhor Deus, chamou a terra,
do sol nascente ao sol poente a convocou.
De Sião, beleza plena, Deus refulge.
−Reuni à minha frente os meus eleitos,
que selaram a Aliança em sacrifı́cios! Tes-
temunha o próprio céu seu julgamento,
porque Deus mesmo é juiz e vai julgar.
−Imola a Deus um sacrifı́cio de louvor e
cumpre os votos que fizeste ao Altı́ssimo.
Invoca-me no dia da angústia, e então te
livrarei e hás de louvar-me.

Anúncio do Evangelho
(Mt 13,24-30)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 24Jesus contou outra
parábola à multidão: “O Reino dos Céus
é como um homem que semeou boa se-
mente no seu campo. 25Enquanto todos
dormiam, veio seu inimigo, semeou joio
no meio do trigo, e foi embora. 26Quando
o trigo cresceu e as espigas começaram a
se formar, apareceu também o joio. 27Os
empregados foram procurar o dono e lhe
disseram: “Senhor, não semeaste boa se-
mente no teu campo? Donde veio então
o joio?” 28O dono respondeu: “Foi algum
inimigo que fez isso”. Os empregados lhe
perguntaram: “Queres que vamos arran-
car o joio?” 29O dono respondeu: “Não!
pode acontecer que, arrancando o joio, ar-
ranqueis também o trigo. 30Deixai crescer
um e outro até a colheita! E, no tempo da
colheita, direi aos que cortam o trigo: ar-
rancai primeiro o joio e o amarrai em fei-
xes para ser queimado! Recolhei, porém,
o trigo no meu celeiro!”

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, fazei-nos ouvir em cada dia
a voz de vosso Santo Espı́rito, pois que-
remos a vida que vem de vós. Por isso,
confiantes, nós vos rogamos:
−Senhor, Deus da Vida, atendei-nos!

1. DIRIGI nossa vida conforme vossos
desı́gnios benevolentes, e fazei-nos
instrumentos de vosso Reino, nós
vos pedimos, Senhor.

2. CONCEDEI-NOS aspirar à eterni-
dade enquanto caminhamos na
terra, e assim podemos sentir no
meio de nossa temporalidade vossa
eternidade, nós vos pedimos, Se-
nhor.
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3. OLHAI com amor para aqueles que
não têm onde morar, que estão sem
trabalho, e os que sofrem como con-
sequências das injustiças e malda-
des do mundo, nós vos pedimos, Se-
nhor.

4. CONSERVAI-NOS no caminho de
vossa verdade, e fazei de nos o bom
trigo de vosso Reino, nós vos pedi-
mos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Celebrando a memória da Mãe de Jesus,
nós vos pedimos, ó Deus, que este sa-

crifı́cio nos torne, pela vossa graça, uma
oferenda perfeita. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Pós-Comunhão
Fazei, ó Deus, que participando da
redenção eterna ao celebrarmos a
memória da Mãe de Jesus, recebemos
da plenitude de vossa graça e vejamos
crescer em nós a salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
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Dia 25 − 17º Domingo do Tempo Comum

17º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Jesus sentindo a necessidade da mul-
tidão, alimenta as pessoas com a Pala-
vra e com o pão partilhado. Ele liberta
as pessoas por inteiro: cura os doentes,
sa- cia a multidão faminta e desafia a fé
dos discı́pulos. Sua proposta é simples e
ao mesmo tempo revolucionária: Quando
há partilha, há vida, há fartura. Todos
nós temos algo a ser partilhado! Que esta
Eucaristia nos ensine e nos comprometa
com a força transformadora do amor.

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, sois o amparo dos que em vós
esperam e, sem vosso auxı́lio, ninguém
é forte, ninguém é san- to; redobrai de
amor para conosco, para que, condu-
zidos por vós, usemos de tal modo os
bens que passam, que passam, abraçar
os que não passam. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do

Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Quem escuta a Palavra de Deus e se deixa
guiar por ela, aprende o valor da partilha
e se faz solidário na Comunidade.

Primeira Leitura
(2Rs 4,42-44)

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias: 42Veio também um ho-
mem de Baal-Salisa, trazendo em seu
alforje para Eliseu, o homem de Deus,
pães dos primeiros frutos da terra: eram
vinte pães de cevada e trigo novo. E Eli-
seu disse: ’Dá ao povo para que coma’.
43Mas o seu servo respondeu-lhe: “Como
vou distribuir tão pouco para cem pes-
soas?” Eliseu disse outra vez: “Dá ao
povo para que coma; pois assim diz o Se-
nhor: “Comerão e ainda sobrará”’. 44O
homem distribuiu e ainda sobrou, con-
forme a palavra do Senhor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 144)

−Saciai os vossos filhos, ó Senhor!
−Que vossas obras, ó Senhor, vos glori-
fiquem, e os vossos santos com louvores
vos bendigam! Narrem a glória e o esplen-
dor do vosso reino e saibam proclamar
vosso poder!
−Todos os olhos, ó Senhor, em vós es-
peram e vós lhes dais no tempo certo o
alimento; vós abris a vossa mão prodiga-
mente e saciais todo ser vivo com fartura.
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−É justo o Senhor em seus caminhos, é
santo em toda obra que ele faz. Ele está
perto da pessoa que o invoca, de todo
aquele que o invoca lealmente.

Segunda Leitura
(Ef 4,1-6)

Irmãos: 1Eu, prisioneiro no Senhor, vos
exorto a caminhardes de acordo com
a vocação que recebestes: 2Com toda
a humildade e mansidão, suportai-vos
uns aos outros com paciência, no amor.
3Aplicai-vos a guardar a unidade do
espı́rito pelo vı́nculo da paz. 4Há um só
Corpo e um só Espı́rito, como também é
uma só a esperança à qual fostes chama-
dos. 5Há um só Senhor, uma só fé, um
só batismo, 6um só Deus e Pai de todos,
que reina sobre todos, age por meio de
todos e permanece em todos.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Jo 6,1-15)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo João.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1Jesus foi para o outro
lado do mar da Galiléia, também cha-
mado de Tiberı́ades. 2Uma grande mul-
tidão o seguia, porque via os sinais que
ele operava a favor dos doentes. 3Jesus
subiu ao monte e sentou-se aı́, com
os seus discı́pulos. 4Estava próxima a
Páscoa, a festa dos judeus. 5Levantando
os olhos, e vendo que uma grande mul-
tidão estava vindo ao seu encontro, Jesus
disse a Filipe: “Onde vamos comprar pão
para que eles possam comer?” 6Disse
isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo
sabia muito bem o que ia fazer. 7Filipe
respondeu: “Nem duzentas moedas de
prata bastariam para dar um pedaço de
pão a cada um”. 8Um dos discı́pulos,

André, o irmão de Simão Pedro, disse:
9“Está aqui um menino com cinco pães
de cevada e dois peixes. Mas o que é isso
para tanta gente?” 10Jesus disse: “Fazei
sentar as pessoas’ . Havia muita relva
naquele lugar, e lá se sentaram, aproxi-
madamente, cinco mil homens. 11Jesus
tomou os pães, deu graças e distribuiu-os
aos que estavam sentados, tanto quanto
queriam. E fez o mesmo com os peixes.
12Quando todos ficaram satisfeitos, Je-
sus disse aos discı́pulos: “Recolhei os
pedaços que sobraram, para que nada
se perca! ’ 13Recolheram os pedaços e
encheram doze cestos com as sobras dos
cinco pães, deixadas pelos que haviam
comido. 14Vendo o sinal que Jesus tinha
realizado, aqueles homens exclamavam:
“Este é verdadeiramente o Profeta, aquele
que deve vir ao mundo”. 15Mas, quando
notou que estavam querendo levá-lo para
proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo,
sozinho, para o monte.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, “quando repartimos os
bens e a vida, não falta nada a ninguém”.
Dai-nos, hoje, um coração solidário ca-
paz de amar e partilhar. Confiantes, vos
pedimos:
−Senhor, ouvi-nos e transformai-nos!

1. DAI ao Santo Padre, o Papa, os
dons disponı́veis para desempenhar
sua missão com coragem, alegria e
eficácia em favor de toda a humani-
dade, nós vos pedimos.

2. DESPERTAI em nós os sentimen-
tos de compaixão e de solidariedade,
principalmente com os mais neces-
sitados, nós vos pedimos.

3. LIBERTAI-NOS da tentação da
ganância, da indiferença e do
egoı́smo, buscando somente nossos
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interesses pessoais, sem nos voltar-
mos aos irmãos e irmās, nós vos
pedimos.

4. TORNAI-NOS capaz de cumprir e
praticar a verdade ensinada por
vosso Filho, ajudando o mundo e a
nós mesmos termos mais vida, nós
vos pedimos.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

ACOLHEI, ó Pai, os dons que recebemos
da vossa bondade e trazemos a este altar.
Fazei que estes sagrados mistérios, pela
força da vossa graça, nos santifiquem na
vida presente e nos conduzam à eterna
alegria. 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...
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!
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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: RECEBEMOS, ó Deus, este
sacramento, memorial permanente da
paixão do vosso Filho; fazei que o dom
da vossa inefável caridade servirá servir
à nossa salvação. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Dia 26 − Segunda-Feira

São Joaquim e Sant’Ana

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: São Joaquim e
Sant’Ana são os pais de Nossa Senhora.
Deus foi preparando, seu desı́gnio con-
forme vinda de seu Filho Jesus, nascido
de Maria. São Joaquim e Sant’Ana es-
tavam no plano divino, que sempre es-
colheu os simples como colaboradores
fiéis de seu Reino. E hoje colocamos no
coração divino, nossos Avós, juntamente
com o nosso prece de gratidão e de amor.

Oração
Deus de nossos pais, que concede São Jo-
aquim e Sant’Ana a graça de darem a vida
à Mãe de vosso Filho Jesus, fazei que,
pela intercessão de ambos, alcancemos a
salvamento prometida a vosso povo. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Como uma se-
mente de mostarda ou um punhado de
fermento, o Reino vai crescendo dentro
de nós e à nossa volta.

Primeira Leitura
(Eclo 44,1.10-15)

Leitura do Livro do Eclesiástico
1Vamos fazer o elogio dos homens famo-
sos, nossos antepassados através das
gerações. 10Estes, são homens de mi-
sericórdia; seus gestos de bondade não
serão esquecidos. 11Eles permanecem
com seus descendentes; seus próprios
netos são a sua melhor herança. 12A
descendência deles mantém-se fiel às
alianças, 13e, graças a eles, também os
seus filhos. Sua descendência perma-
nece para sempre, e sua glória jamais
se apagará. 14Seus corpos serão sepulta-
dos na paz e seu nome dura através das
gerações. 15Os povos proclamarão a sua
sabedoria, e a assembléia vai celebrar o
seu louvor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 131)
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−O Senhor vai dar-lhe o trono de seu
pai, o rei Davi.
−O Senhor fez a Davi um juramento, uma
promessa que jamais renegará: “Um her-
deiro que é fruto do teu ventre colocarei
sobre o trono em teu lugar!”
−Pois o Senhor quis para si Jerusalém
e a desejou para que fosse sua morada:
“Eis o lugar do meu repouso para sempre,
eu fico aqui: este é o lugar que preferi!”
−“De Davi farei brotar um forte Herdeiro,
acenderei ao meu Ungido uma lâmpada.
Cobrirei de confusão seus inimigos, mas
sobre ele brilhará minha coroa!”

Anúncio do Evangelho
(Mt 13,16-17)

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

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discı́pulos: 16“Felizes sois vós, porque
vossos olhos vêem e vossos ouvidos ou-
vem. 17Em verdade vos digo, muitos pro-
fetas e justos desejaram ver o que vedes,
e não viram, desejaram ouvir o que ouvis,
e não ouviram”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Senhor Deus, vos damos graças,
pois nos ofereceis vosso auxı́lio e prote-

geis a vosso povo, que escolhestes como
herança. Transformai-nos e santificai-
nos.
−Senhor, confiamos e esperamos em
vós!

1. DAI saúde e ânimo de espı́rito
ao papa, aos bispos, sacerdotes e
diáconos, e a todos os cristãos lei-
gos que assumem uma tarefa evan-
gelizadora de vossa Igreja, nós vos
rogamos.

2. FAZEI-NOS cumpridores de vossa
vontade, um exemplo de São Joa-
quim e Sant’Ana, nós vos rogamos.

3. CONSERVAI nossos avós na alegria
e na paz, e que eles sejam muito
amados e respeitados, nós Vos roga-
mos.

Sobre as Oferendas
Aceitai, ó Deus, as oferendas da nossa
devoção e fazei-nos dignos de participar
da bênção que prometestes a Abraão e
sua descendência. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, quisestes que vosso Filho nas-
cesse de uma famı́lia humana, para que,
por desı́gnio admirável, recebêssemos de
vós nova vida; santificai pelo espı́rito de
adoção os que alimentastes com o pão
dos filhos. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 27 − Terça-Feira

17ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: É fácil dividir o
mundo entre bons e maus, porém, é
difı́cil ter a mesma paciência de Deus, e
que deverı́amos ter uns com os outros. A

paciência de Deus é irrevogável; a nossa,
extremamente frágil. Ele nos dá a opor-
tunidade contı́nua de mudarmos a nós
mesmos e caminharmos com mais de-
cisão em seu Reino. Deus espera até não
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mais poder, pois deseja que participemos
de sua felicidade eterna. Querer o joio é
promover a morte.

Oração
Ó Deus, sois o amparo dos que em vós
esperam e, sem vosso auxı́lio, ninguém
é forte, ninguém, é santo; redobrai de
amor para conosco, para que, condu-
zidos por vós, usemos de tal modo os
bens que passam, que podemos abraçar
os que não passam. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O trigo é sinal
da presença do Reino, da misericórdia
divina, da justiça e da paz. O joio é
presença do mal e da morte.

Primeira Leitura
(Ex 33,7-11; 34,5b.28)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 7Moisés levantou a tenda
e armou-a longe, fora do acampamento,
e deu-lhe o nome de Tenda da Reunião.
Assim, todo aquele que quisesse con-
sultar o Senhor, saı́a para a Tenda da
Reunião, que estava fora do acampa-
mento. 8Quando Moisés se dirigia para
lá, o povo se levantava e ficava de pé à en-
trada da própria tenda, seguindo Moisés
com os olhos até ele entrar. 9Logo que
Moisés entrava na Tenda, a coluna de
nuvem baixava e ficava parada à entrada,
enquanto o Senhor falava com Moisés.
10Ao ver a coluna de nuvem parada à en-
trada da Tenda, todo o povo se levan-
tava e cada um se prostrava à entrada
da própria tenda. 11O Senhor falava com
Moisés face a face, como um homem fala
com seu amigo. Depois, Moisés voltava
para o acampamento, mas o seu jovem
ajudante, Josué, filho de Nun, não se
afastava do interior da Tenda. 34,5bMoisés
invocou o nome do Senhor. 6Enquanto
o Senhor passava diante dele, Moisés

gritou: “Senhor, Senhor, Deus miseri-
cordioso e clemente, paciente, rico em
bondade e fiel, 7que conserva a mise-
ricórdia por mil gerações, e perdoa cul-
pas, rebeldias e pecados, mas não deixa
nada impune, pois castiga a culpa dos
pais nos filhos e netos, até à terceira e
quarta geração”! 8Imediatamente, Moisés
curvou-se até o chão 9e, prostrado por
terra, disse: “Senhor, se é verdade que
gozo de teu favor, peço-te, caminha co-
nosco; embora este seja um povo de
cabeça dura, perdoa nossas culpas e nos-
sos pecados e acolhe-nos como propri-
edade tua”. 28Moisés esteve ali com o
Senhor quarenta dias e quarenta noites,
sem comer pão nem beber água, e escre-
veu nas tábuas as palavras da aliança,
os dez mandamentos.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 102)

−O Senhor é indulgente, é favorável.
−O Senhor realiza obras de justiça e ga-
rante o direito aos oprimidos; revelou os
seus caminhos a Moisés, e aos filhos de
Israel, seus grandes feitos.
−O Senhor é indulgente, é favorável, é pa-
ciente, é bondoso e compassivo. Não fica
sempre repetindo as suas queixas, nem
guarda eternamente o seu rancor.Não
nos trata como exigem nossas faltas, nem
nos pune em proporção às nossas culpas.
Quanto os céus por sobre a terra se ele-
vam, tanto é grande o seu amor aos que
o temem;
−Quanto dista o nascente do poente,
tanto afasta para longe nossos crimes.
Como um pai se compadece de seus fi-
lhos, o Senhor tem compaixão dos que o
temem.

Anúncio do Evangelho
(Mt 13, 36-43)
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−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo: 36Jesus deixou as
multidões e foi para casa. Seus
discı́pulos aproximaram-se dele e disse-
ram: “Explica-nos a parábola do joio!”
37Jesus respondeu: “Aquele que semeia
a boa semente é o Filho do Homem. 38O
campo é o mundo. A boa semente são os
que pertencem ao Reino. O joio são os
que pertencem ao Maligno. 39O inimigo
que semeou o joio é o diabo. A colheita
é o fim dos tempos. Os ceifadores são os
anjos. 40Como o joio é recolhido e quei-
mado ao fogo, assim também acontecerá
no fim dos tempos: 41o Filho do Homem
enviará os seus anjos e eles retirarão do
seu Reino todos os que fazem outros pe-
car e os que praticam o mal; 42e depois
os lançarão na fornalha de fogo. Ali ha-
verá choro e ranger de dentes. 43Então
os justos brilharão como o sol no Reino
de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Deus eterno e todo-poderoso, a quem
sobem nosso louvor e gratidão, ouvi com-

passivo a nós, Vosso povo, que vos clama-
mos com fé: −Deus de bondade, salvai-
nos!

1. GUIAI-NOS, Senhor, no caminho de
vosso Reino, e fazei-nos construto-
res de vossa paz, nós a vós clama-
mos, Senhor.

2. FORTALECEI com vosso amor o
coração dos que evangelizam com a
vida, com a palavra e o testemunho
de fé, nós a vós clamamos, Senhor.

3. LIVRAI da escravidão, da opressão
e da maldade as crianças, os jovens
e nossas famı́lias, nós a vós clama-
mos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos
da vossa bondade e trazemos a este altar.
Fazei que estes sagrados mistérios, pela
força da vossa graça, nos santifiquem na
vida presente e nos conduzam à eterna
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Recebemos, ó Deus, este sacramento, me-
morial permanente da paixão do vosso
Filho; fazei que o dom da vossa inefável
caridade possa servir à nossa salvação.
Por Cristo nosso Senhor.

Dia 28 − Quarta-Feira

17ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Encontrar o verda-
deiro e extraordinário tesouro que é o
Reino de Deus entre nós é o mesmo que
encontrar um pérola rara. Somos tesou-
ros de Deus, mas é preciso que nós mes-
mos descubramos quanto valor temos di-
ante dele, pois somos seus filhos e filhas.
Investir no crescimento do amor e da mi-

sericórdia, nos faz encontrar o que mais
desejamos: a vida, a liberdade e a paz.
Descobrir a presença do Reino é encon-
trar verdadeira pérola da vida.

Oração
Ó Deus, sois o amparo dos que em vós
esperam e, sem vosso auxı́lio, ninguém
é forte, ninguém, é santo; redobrai de
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amor para conosco, para que, condu-
zidos por vós, usemos de tal modo os
bens que passam, que podemos abraçar
os que não passam. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Cristo é o verda-
deiro tesouro e sua Palavra, o caminho
que nos conduz à vida.

Primeira Leitura
(Êx 34, 29-35)

Leitura do Livro do Êxodo
29Quando Moisés desceu da montanha do
Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas
da aliança, não sabia que a pele do seu
rosto resplandecia por ter falado com o
Senhor. 30Aarão e os filhos de Israel,
vendo o rosto de Moisés resplandecente,
tiveram medo de se aproximar. 31Então
Moisés os chamou, e tanto Aarão como os
chefes da comunidade foram para junto
dele. E, depois que lhes falou, 32todos
os filhos de Israel também se aproxima-
ram dele, e Moisés transmitiu-lhes todas
as ordens que tinha recebido do Senhor
no monte Sinai. 33Quando Moisés aca-
bou de lhes falar, cobriu o rosto com um
véu. 34Todas as vezes que Moisés se apre-
sentava ao Senhor, para falar com ele,
retirava o véu, até a hora de sair; depois
saı́a e dizia aos filhos de Israel tudo o que
lhe tinha sido ordenado. 35E eles viam
a pele do rosto de Moisés resplandecer;
mas ele voltava a cobrir o rosto com o
véu, até o momento em que entrava para
falar com o Senhor.

−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.
−Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-
vos perante seu monte, pois é santo o
Senhor nosso Deus!

Anúncio do Evangelho
(Mt 13,44-46)

−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 à multidão:
44“O Reino dos Céus é como um tesouro
escondido no campo. Um homem o en-
contra e o mantém escondido. Cheio de
alegria, ele vai, vende todos os seus bens
e compra aquele campo. 45O Reino dos
Céus também é como um comprador que
procura pérolas preciosas. 46Quando en-
contra uma pérola de grande valor, ele
vai, vende todos os seus bens e compra
aquela pérola”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Supliquemos ao Senhor, Deus de bon-
dade, que nos dê seu amor e nos ampare
em nossas necessidades com sua mise-
ricórdia. Façamos nossas preces com
humildade e confiança.
−Escutai, Senhor, nosso clamor!

1. CRISTO é o tesouro que devemos
procurar sem cessar! Fortalecei-nos
na procura da verdade de Cristo e
na vivência cotidiana de seu ensina-
mento, nós vos rogamos.
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2. DESCOBRIR o tesouro do Reino!
Ajudai-nos, Senhor, a compreender
a grandeza de vosso Reino presente
no meio de nós, nós vos rogamos.

3. A verdade de Cristo é pedra preci-
osa! Fazei-nos cultivar em nosso
coração a verdade do Evange-
lho, para que experimentemos sua
presença libertadora, nós vos roga-
mos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos
da vossa bondade e trazemos a este altar.

Fazei que estes sagrados mistérios, pela
força da Vossa graça, nos santifiquem na
vida presente e nos conduzam à eterna
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Recebemos, ó Deus, este sacramento, me-
morial permanente da paixão do vosso
Filho; fazei que o dom da Vossa inefável
caridade servirá à nossa salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 29 − Quinta-Feira

Memória Marta, Maria, Lázaro

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Cristo não teve
medo algum de se aproximar das pessoas,
como era amigo da famı́lia de Betânia:
Marta, Maria e Lázaro. Ali Jesus anun-
ciou que Ele é a ressurreição e a vida,
onde também Marta fez sua profissão de
fé, e que nós devemos fazer-la todos os
dias: “Eu creio que tu és o Cristo, o Filho
de Deus, que deve vir ao mundo”. Nele
encontramos o sentido pleno de nossa
vida, somente nele.

Oração
Pai todo-poderoso, cujo Filho quis
hospedar-se em casa de Marta, concedei
por sua intercessão que, servindo fiel-
mente a Cristo em nossos irmãos e irmās,
sejamos recebidos por vós em vossa casa.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Quem acolhe a
Palavra acole a certeza da vida que ela
nos manifesta. Palavra é Deus mesmo se
comunicando conosco.

Primeira Leitura
(1 Jo 4,7-16)

Leitura da Primeira Carta de São João:
7Carı́ssimos, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus e todo aquele
que ama nasceu de Deus e conhece Deus.
8Quem não ama, não chegou a conhe-
cer Deus, pois Deus é amor. 9Foi assim
que o amor de Deus se manifestou entre
nós: Deus enviou o seu Filho único ao
mundo, para que tenhamos vida por meio
dele. 10Nisto consiste o amor: não fo-
mos nós que amamos a Deus, mas foi ele
que nos amou e enviou o seu Filho como
vı́tima de reparação pelos nossos pecados.
11Carı́ssimos, se Deus nos amou assim,
nós também devemos amar-nos uns aos
outros. 12Ninguém jamais viu a Deus. Se
nos amamos uns aos outros, Deus per-
manece conosco e seu amor é plenamente
realizado entre nós. 13A prova de que per-
manecemos com ele, e ele conosco, é que
ele nos deu o seu Espı́rito. 14E nós vi-
mos, e damos testemunho, que o Pai en-
viou o seu Filho como Salvador do mundo.
15Todo aquele que proclama que Jesus é
o Filho de Deus, Deus permanece com ele,
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e ele com Deus. 16E nós conhecemos o
amor que Deus tem para conosco, e acre-
ditamos nele. Deus é amor: quem per-
manece no amor, permanece com Deus,
e Deus permanece com ele.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 33)

−Bendirei o Senhor Deus em todo o
tempo!
−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!
−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.

Anúncio do Evangelho
(Jo 11,19-27)

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

Naquele tempo, 19Muitos judeus tinham
vindo à casa de Marta e Maria para as
consolar por causa do irmão. 20Quando
Marta soube que Jesus tinha chegado,

foi ao encontro dele. Maria ficou sentada
em casa. 21Então Marta disse a Jesus:
“Senhor, se tivesses estado aqui, meu
irmão não teria morrido. 22Mas mesmo
assim, eu sei que o que pedires a Deus,
ele to concederá”. 23Respondeu-lhe Je-
sus: “Teu irmão ressuscitará”. 24Disse
Marta: ”Eu sei que ele ressuscitará na
ressurreição, no último dia”. 25Então Je-
sus disse: ”Eu sou a ressurreição e a
vida. Quem crê em mim, mesmo que
morra, viverá. 26E todo aquele que vive e
crê em mim, não morrerá jamais. Crês
isto?”27Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu
creio firmemente que tu és o Messias, o
Filho de Deus, que devia vir ao mundo”.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Na certeza da vida que nos vêm do Se-
nhor, e nenhum exemplo de fé que Santa
Marta nos deu, roguemos ao Senhor, di-
zendo: −Firmai, Senhor, nossa fé em
vós!

1. TOCAI no coração de vosso povo,
para que viva com firmeza sua fé e o
ensinamento de vosso Filho Jesus,
nós vos suplicamos.

2. AJUDAI-NOS a nos alimentar em
cada dia do Evangelho de vosso Fi-
lho, para que vivamos na liberdade
e alcancemos a vida, nós vos supli-
camos.

3. FAZEI-NOS ser sinceros em nossas
atitudes e conscientes da responsa-
bilidade da fé, nós vos suplicamos.

4. FAZEI-NOS viver a mesma fé em
Cristo ressuscitado, a exmplo dos
irmãos Marta, Maria e Lázaro, nós
vos suplicamos.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, ouvi como nossos preces, ao pro-
clamarmos vossas maravilhas em Santa
Marta, e assim como vos agradou a sua
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solicitude, também vos agrade a nossa
liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Pai, que a comunhão do Corpo e San-
gue do vosso Filho nos desprenda das
coisas perecı́veis para que, a exemplo de

Santa Marta, vos amemos sempre mais
na terra e vos contemplemos eternamente
no céu. Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 30 − Sexta-Feira

Sao Pedro Crisólogo

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: São Pedro Crisólogo
foi um homem de muito valor para a
Igreja, grande pregador e pastor zeloso
como bispo. Falava com eloquência e
piedade, pois estava convencido da ver-
dade que anunciava. Conduzia os ou-
vintes para dentro do mistério de Cristo.
Compreendia e ensinava sobre a respon-
sabilidade da fé: “Os que passaram, vi-
veram para nós; nós para os vindouros;
ninguém para si”. Morreu no ano 451.
Louvemos o Senhor por vida tão bonita e
significativa.

Oração
Ó Deus, que fizestes do bispo São Pe-
dro Crisólogo egrégio pregador do vosso
Verbo encarnado, concedei-nos por suas
preces meditar sempre os mistérios da
salvação e anunciá-los em nossa vida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Os nazarenos re-
conhecem a sabedoria e os milagres de
Jesus, mas não se abrem ao seu mistério
redentor.

Primeira Leitura
(Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37)

Leitura do Livro do Levı́tico
1O Senhor falou a Moisés, dizendo: 4“São
estas as solenidades do Senhor em que
convocareis santas assembléias no de-
vido tempo: 5No dia catorze do primeiro
mês, ao entardecer, é a Páscoa do Se-
nhor. 6No dia quinze do mesmo mês
é a festa dos ázimos, em honra do Se-
nhor. Durante sete dias comereis pães
ázimos. 7No primeiro dia tereis uma
santa assembléia, não fareis nenhum tra-
balho servil; 8oferecereis ao Senhor sa-

crifı́cios pelo fogo durante sete dias. No
sétimo dia haverá uma santa assembléia,
e não fareis também nenhum trabalho
servil”. 9O Senhor falou a Moisés, di-
zendo: 10“Fala aos filhos de Israel e dize-
lhes: Quando tiveres entrado na terra
que vos darei, e tiverdes feito a colheita,
levareis ao sacerdote um feixe de espi-
gas como primeiros frutos da vossa co-
lheita. 11O sacerdote elevará este feixe
de espigas diante do Senhor, para que
ele vos seja favorável: e fará isto no dia
seguinte ao sábado. 15A partir do dia se-
guinte ao sábado, desde o dia em que
tiverdes trazido o feixe de espigas para
ser apresentado, contareis sete semanas
completas. 16Contareis cinqüenta dias
até o dia seguinte ao sétimo sábado, e
apresentareis ao Senhor uma nova oferta.
27O décimo dia do sétimo mês é o dia
da Expiação. Nele tereis uma santa as-
sembléia, jejuareis e oferecereis ao Se-
nhor um sacrifı́cio pelo fogo. 34bNo dia
quinze deste sétimo mês, começa a festa
das Tendas, que dura sete dias, em honra
do Senhor. 35No primeiro dia haverá uma
santa assembléia e não fareis nenhum
trabalho servil. 36Durante sete dias ofere-
cereis ao Senhor sacrifı́cios pelo fogo. No
oitavo dia tereis uma santa assembléia, e
oferecereis ao Senhor um sacrifı́cio pelo
fogo. É dia de reunião festiva: não fareis
nenhum trabalho servil. 37Estas são as
solenidades do Senhor, nas quais convo-
careis santas assembléias para oferecer
ao Senhor sacrifı́cios pelo fogo, holocaus-
tos e oblações, vı́timas e libações, cada
qual no dia prescrito”.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 80)

−Exultai no Senhor nossa força.
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−Cantai salmos, tocai tamborim, harpa
e lira suaves tocai! Na lua nova soai a
trombeta, na lua cheia, na festa solene!
−Porque isto é costume em Jacó, um pre-
ceito do Deus de Israel; uma lei que foi
dada a José, quando o povo saiu do Egito.
−Em teu meio não exista um deus estra-
nho nem adores a um deus desconhecido!
Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor,
que da terra do Egito te arranquei.

Anúncio do Evangelho
(Mt 13,54-58)

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

Naquele tempo: 54Dirigindo-se para a sua
terra, Jesus ensinava na sinagoga, de
modo que ficavam admirados. E diziam:
“De onde lhe vem essa sabedoria e esses
milagres? 55Não é ele o filho do carpin-
teiro? Sua mãe não se chama Maria, e
seus irmãos não são Tiago, José, Simão
e Judas? 56E suas irmãs não moram
conosco? Então, de onde lhe vem tudo
isso?” 57E ficaram escandalizados por
causa dele. Jesus, porém, disse: “Um
profeta só não é estimado em sua própria
pátria e em sua famı́lia!” 58E Jesus não
fez ali muitos milagres, porque eles não
tinham fé.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Deus todo-poderoso, com humil-
dade e confiança, apresentamos nossos
pedidos na certeza de vosso auxı́lio mise-
ricordioso para conosco. Ouvi-nos.
−Fortalecei, Senhor, nossa fé, nosso
amor!

1. ANIMAI e protegei vossa Igreja em
sua missão, e que ela, na simpli-
cidade e sinceridade, anuncie com
fervor o Evangelho libertador, nós
vos rogamos, Senhor.

2. FAZEI-NOS acolhedores do mistério
redentor de vosso Filho, e nunca re-
jeitemos o que nos ensina o Evange-
lho, nós vos rogamos, Senhor.

3. TOCAI com vossa bondade nosso
coração, para que seja generoso,
acolhedor e servidor, nós vos roga-
mos, Senhor.

Sobre as Oferendas
Seja do vosso agrado, ó Pai, este sacrifı́cio,
celebrado na festa de São Pedro Crisólogo
e, seguin- do seu exemplo, seja plena
a nossa dedicação ao vosso louvor. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Pai, instruı́ pelo Cristo Mestre aos que
saciastes com o Cristo é pão da vida, para
que, na festa de São Pedro Crisólogo, pos-
samos aprender a verdade e vivê-la com
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 31 − Sábado

Santo Inácio de Loyola

Cor Litúrgica: Branca
Motivação Inicial: Santo Inácio de
Loyola (Espanha) foi um cavaleiro impe-
tuoso. Ferido numa batalha, enquanto

se recuperava, foi amadurecendo sua
vida numa leitura sobre a vida de Cristo.
Isso mudou sua vida, deixou o milita-
rismo e seguiu o caminho de Cristo. Fun-
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dou a Companhia de Jesus − Jesuı́tas
− para servir à Igreja. São conhecidos
seus “Exercı́cios espirituais”, verdadeiro
itinerário para os cristãos. Morreu em
Roma, no ano 1556, com apenas 65 anos
de idade.

Oração
Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja
Santo Inácio de Loyola para propagar a
maior glória do vosso nome, fazei que,
auxiliados por ele, imitemos seu com-
bate na terra, para partilharmos no
céu sua vitória. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra do Se-
nhor define as nossas decisões, e des-
prezá-la, a exemplo de Herodes, é recusar
a oferta da salvação.

Primeira Leitura
(Lv 25,1.8-17)

Leitura do Livro do Levı́tico
1O Senhor falou a Moisés no monte Si-
nai, dizendo: 8“Contarás sete semanas de
anos, ou seja, sete vezes sete anos, o que
dará quarenta e nove anos. 9Então farás
soar a trombeta no décimo dia do sétimo
mês. No dia da Expiação fareis soar a
trombeta por todo o paı́s. 10Declarareis
santo o qüinquagésimo ano e proclama-
reis a libertação para todos os habitan-
tes do paı́s: será para vós um jubileu.
Cada um de vós poderá retornar à sua
propriedade e voltar para a sua famı́lia.
11O qüinquagésimo ano será para vós um
ano de jubileu: não semeareis, nem co-
lhereis o que a terra produzir esponta-
neamente, nem colhereis as uvas da vi-
nha não podada; 12pois é um ano de ju-
bileu, sagrado para vós, mas podereis
comer o que produziram os campos não
cultivados. 13Nesse ano de jubileu cada
um poderá retornar à sua propriedade.
14Se venderes ao teu conterrâneo, ou dele

comprares alguma coisa, que ninguém
explore o seu irmão; 15de acordo com o
número de anos decorridos após o jubi-
leu, o teu conterrâneo fixará para ti o
preço de compra, e de acordo com os
anos de colheita, ele fixará o preço de
venda. 16Quanto maior o número de anos
que restarem após o jubileu, tanto maior
será o preço da terra; quanto menor o
número de anos, tanto menor será o seu
preço, pois ele te vende de acordo com
o número de colheitas. 17Não vos leseis
uns aos outros entre irmãos, mas temei
o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso
Deus.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 66)

−Que as nações vos glorifiquem, ó Se-
nhor, que todas as nações vos glorifi-
quem.
−Que Deus nos dê a sua graça e sua
bênção, e sua face resplandeça sobre nós!
Que na terra se conheça o seu caminho
e a sua salvação por entre os povos.
−Exulte de alegria a terra inteira, pois
julgais o universo com justiça; os povos
governais com retidão, e guiais, em toda
a terra, as nações.
−A terra produziu sua colheita: o Senhor
e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor
e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem
os confins de toda a terra!

Anúncio do Evangelho
(Mt 14,1-12)

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

1Naquele tempo, a fama de Jesus che-
gou aos ouvidos do governador Herodes.
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2Ele disse a seus servidores: “É João Ba-
tista, que ressuscitou dos mortos; e, por
isso, os poderes miraculosos atuam nele.”
3De fato, Herodes tinha mandado prender
João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por
causa de Herodı́ades, a mulher de seu
irmão Filipe. 4Pois João tinha dito a He-
rodes: “Não te é permitido tê-la como es-
posa.” 5Herodes queria matar João, mas
tinha medo do povo, que o considerava
como profeta. 6Por ocasião do aniversário
de Herodes, a filha de Herodı́ades dançou
diante de todos, e agradou tanto a Hero-
des 7que ele prometeu, com juramento,
dar a ela tudo o que pedisse. 8Instigada
pela mãe, ela disse: “Dá-me aqui, num
prato, a cabeça de João Batista.” 9O rei
ficou triste, mas, por causa do juramento
diante dos convidados, ordenou que aten-
dessem o pedido dela. 10E mandou cortar
a cabeça de João, no cárcere. 11Depois a
cabeça foi trazida num prato, entregue à
moça e esta a levou para a sua mãe. 12Os
discı́pulos de João foram buscar o corpo
e o enterraram. Depois foram contar tudo
a Jesus.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus todo-poderoso, fortalecei
nossa vida em vós e ouvi vosso povo,
que vos suplica: −Senhor, Deus da Vida,
atendei-nos!

1. DAI-NOS, Senhor, a graça de viver
com alegria nossa fé e testemunhá-
la nos lugares que frequentamos e
vivemos, nós vos pedimos.

2. GUIAI nossas comunidades na força
do Evangelho de vosso FiIho, para
que alcancem a santidade e a paz,
nós vos pedimos.

3. FORTALECEI a ação evangelizadora
dos missionários que trabalham em
realidades mais exigentes, e que eles
não tenham medo de denunciar as
injustiças e ofensas à dignidade da
vida, nós vos pedimos.

Sobre as Oferendas
Sejam do vosso agrado, Senhor nosso
Deus, as oferendas que apresentamos na
festa de Santo Inácio, para que os sagra-
dos mistérios, fonte de toda santidade,
nos tornem verdadeiramente santos. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que este sacrifı́cio de louvor, que
vos oferecemos em ação de graças na
festa de Santo Inácio, nos leve a glorificar-
vos eternamente. Por Cristo, nosso Se-
nhor.
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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.

Magnificat

A minha alma glorifica ao Senhor e o meu
espı́rito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua
serva: de hoje em diante me chamarão
bem-aventurada todas as gerações. O
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome. A sua misericórdia
se estende de geração em geração sobre
aqueles que O temem. Manifestou o po-
der do seu braço e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes. Aos famintos en-
cheu de bens e aos ricos despediu de
mãos vazias. Acolheu Israel seu servo,
lembrado da sua misericórdia, como ti-
nha prometido a nossos pais, a Abraão e
à sua descendência para sempre. Glória
ao Pai e ao Filho e ao Espı́rito Santo.
Como era no princı́pio, agora e sempre.
Ámen.

Oração para a Celebração
Eucarı́stica

Deus eterno e todo-poderoso, eis que me
aproximo do sacramento do vosso Filho
único, Nosso Senhor Jesus Cristo. Im-
puro, venho à fonte da misericórdia; cego,
à luz da eterna claridade; pobre e indi-
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gente, ao Senhor do céu e da terra. Im-
ploro, pois, a abundância da vossa libera-
lidade, para que Vos digneis curar a mi-
nha fraqueza, lavar as minhas manchas,
iluminar a minha cegueira, enriquecer
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 Je-
sus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que
seja incorporado ao seu Corpo Mı́stico e
contado entre os seus membros. Ó Pai
cheio de amor, fazei que, recebendo agora
o vosso Filho sob o véu do sacramento,
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 eu 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
Santos 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.”

Vem, Espı́rito Santo

Vinde, ó santo Espı́rito, vinde Amor ar-
dente, acendei na terra vossa luz fulgente.
Vinde, Pai dos pobres: na dor e aflições,
vinde encher de gozo nossos corações.
Benfeitor supremo em todo o momento,
habitando em nós sois o nosso alento.
Descanso na luta e na paz encanto, no
calor sois brisa, conforto no pranto. Luz
de santidade, que no Céu ardeis, abrasai
as almas dos vossos fiéis, Sem a vossa
força e favor clemente, nada há no ho-
mem que seja inocente. Lavai nossas
manchas, a aridez regai, sarai os enfer-
mos e a todos salvai. Abrandai durezas
para os caminhantes, animai os tristes,
guiai os errantes. Vossos sete dons conce-
dei à alma do que em Vós confia: Virtude
na vida, amparo na morte, no Céu ale-
gria.

Fica comigo, Senhor

Fica Senhor comigo, pois preciso da tua
presença para não te esquecer. Sabes
quão facilmente posso te abandonar.
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
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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
aproximam. Preciso de ti para renovar
minhas energias e não parar no caminho.
Está ficando tarde, a morte avança e eu
tenho 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
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 alegria Onde houver
trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazei
que eu procure mais Consolar que ser
consolado Compreender que ser com-
preendido 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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