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Paróquia São Jose Operário

Dia 01 − Solenidade de Santa Mãe de Deus, Maria

Solenidade de Santa Mãe de Deus, Maria

Cor Litúrgica: Branca

Oração

Ó Deus que pela virginade fecunda de
Maria destes à humanidade a salvação
eterna dai-nos contar sempre com sua in-
tercessão pois ela nos trouxe o autor da
vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espı́rito
Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Deus entre nós é bênção, é nossa paz.
Ele é benção em seu Filho encarnado e
nos acolhe como filhos adotivos.

Primeira Leitura
(Nm 6,22-27)

Leitura do Livro dos Números
22O Senhor falou a Moisés, dizendo:
23’Fala a Aarão e a seus filhos: Ao
abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes:
24O Senhor te abençoe e te guarde! 25O
Senhor faça brilhar sobre ti a sua face,
e se compadeça de ti! 26O Senhor volte
para ti o seu rosto e te dê a paz! 27Assim
invocarão o meu nome sobre os filhos de
Israel, e eu os abençoarei’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 66)

−Que Deus nos dê a sua graça e sua
bênção.
−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 retidóo, e guiais, em toda
a terra, as nações.
−Que as nações vos glorifiquem, ó Se-
nhor, que todas as nações vos glorifi-
quem! Que o Senhor e nosso Deus nos
abençoe, e o respeitem os confins de toda
a terra!

Segunda Leitura
(Gl 4,4-7)

Irmãos: 4Quando se completou o tempo
previsto, Deus enviou o seu Filho, nas-
cido de uma mulher, nascido sujeito à
Lei, 5a fim de resgatar os que eram sujei-
tos à Lei e para que todos recebêssemos
a filiação adotiva. 6E porque sois fi-
lhos, Deus enviou aos nossos corações o
Espı́rito do seu Filho, que clama: Abá - ó
Pai! 7Assim já não és mais escravo, mas
filho; e se és filho, és também herdeiro:
tudo isso, por graça de Deus.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Lc 2,16-21)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 16Os pastores foram às
pressas a Belém e encontraram Maria
e José, e o recém-nascido, deitado na
manjedoura. 17Tendo-o visto, contaram
o que lhes fora dito sobre o menino. 18E
todos os que ouviram os pastores fica-
ram maravilhados com aquilo que conta-
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vam. 19Quanto a Maria, guardava todos
estes fatos e meditava sobre eles em seu
coração. 20Os pastores voltaram, glorifi-
cando e louvando a Deus por tudo que
tinham visto e ouvido, conforme lhes ti-
nha sido dito. 21Quando se completaram
os oito dias para a circuncisão do menino,
deram-lhe o nome de Jesus, como fora
chamado pelo anjo antes de ser conce-
bido.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Com o coração transbordante de
Esperança e de Paz, elevemos ao Se-
nhor, nosso Deus, nossas súplicas, pois
por seu amor Ele nos acolhe e nos dá seu
auxı́lio divino.
−Conservai-nos, Senhor, em vossa paz!

1. CONDUZI vossa Igreja no caminho
de Cristo, e tornai-a um instru-
mento de vossa benção e de vossa
paz no mundo, nós vos suplicamos,
Senhor.

2. FAZEI resplandecer em nossas co-
munidades a simplicidade e a hu-
mildade, a caridade e o serviço de-
dicado, a exemplo de Maria nós vos
suplicamos, Senhor.

3. AJUDAI os lı́deres de nossa socie-
dade e aqueles que têm poder de
decisão, para que trabalhem a favor
da justiça, do respeito à vida e à soli-
dariedade, e assim tenhamos a paz,
nós vos suplicamos, Senhor.

4. CONFORMAI-NOS à vossa vontade e
fazei-nos sempre atentos aos sinais
dos tempos, seguindo fielmente a
vosso Filho, nascido de Maria e re-
dentor nosso.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

Ó DEUS, que levais à perfeição os vossos
dons concedei aos vossos filhos, na festa
da Mãe de Deus, que, alegrando-se com
as prı́micias da vossa graça, possamos
alcançar a sua plenitude.

Oração Eucarı́stica I

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

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

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

Pós-Comunhão

−Oremos: Ó DEUS de bondade, cheios
de júbilo, recebemos os sacramentos ce-
lestes; concedei que eles nos conduzam
à vida eterna, a nós que proclamamos a
Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 02 − Solenidade da Epifania do Senhor

Solenidade da Epifania do Senhor

Cor Litúrgica: Branca

Oração

Ó DEUS, que hoje revelastes o vosso Fi-
lho às nações, guiando-as pela estrela,
concedei aos vossos servos e servas, que
já vos conhecem pela fé, contemplar-vos
um dia face a face no céu. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Os Magos representam os homens e as
Mulheres, a quem Cristo foi enviado para
Salvar. Os povos, constituı́dos de muitas
raças e cores sçao chamados a reconhe-
cer o Cristo como o Senhor.

Primeira Leitura
(Is 60,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaı́as
1Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém,
porque chegou a tua luz, apareceu sobre
ti a glória do Senhor. 2Eis que está a terra
envolvida em trevas, e nuvens escuras co-
brem os povos; mas sobre ti apareceu o
Senhor, e sua glória já se manifesta sobre
ti. 3Os povos caminham à tua luz e os
reis ao clarão de tua aurora. 4Levanta os
olhos ao redor e vê: todos se reuniram
e vieram a ti; teus filhos vêm chegando
de longe com tuas filhas, carregadas nos
braços. 5Ao vê-los, ficarás radiante, com
o coração vibrando e batendo forte, pois
com eles virão as riquezas de além-mar
e mostrarão o poderio de suas nações;
6será uma inundação de camelos e dro-

medários de Madiã e Efa a te cobrir; virão
todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso
e proclamando a glória do Senhor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 71)

−As nações de toda a terra, hão de
adorar-vos ó Senhor!
−Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo,
com eqüidade ele julgue os vossos po-
bres.
−Nos seus dias a justiça florirá e grande
paz, até que a lua perca o brilho! De mar
a mar estenderá o seu domı́nio, e desde
o rio até os confins de toda a terra!
−Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e
oferecer-lhes seus presentes e seus dons;
e também os reis de Seba e de Sabá hão
de trazer-lhe oferendas e tributos. Os
reis de toda a terra hão de adorá-lo, e
todas as nações hão de servi-lo.
−Libertará o indigente que suplica, e o
pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá
pena do indigente e do infeliz, e a vida
dos humildes salvará.

Segunda Leitura
(Ef 3,2-3a.5-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: 2Se ao menos soubésseis da
graça que Deus me concedeu para re-
alizar o seu plano a vosso respeito, 3ae
como, por revelação, tive conhecimento
do mistério. 5Este mistério, Deus não o
fez conhecer aos homens das gerações
passadas mas acaba de o revelar agora,
pelo Espı́rito, aos seus santos apóstolos
e profetas: 6os pagãos são admitidos à
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Paróquia São Jose Operário

mesma herança, são membros do corpo,
são associados à mesma promessa em
Jesus Cristo, por meio do Evangelho.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Mt 2,1-12)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
1Tendo nascido Jesus na cidade de
Belém, na Judéia, no tempo do rei Hero-
des, eis que alguns magos do Oriente che-
garam a Jerusalém, 2perguntando: ’Onde
está o rei dos judeus, que acaba de nas-
cer? Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-lo.’ 3Ao saber disso, o
rei Herodes ficou perturbado assim como
toda a cidade de Jerusalém. 4Reunindo
todos os sumos sacerdotes e os mestres
da Lei, perguntava-lhes onde o Messias
deveria nascer. 5Eles responderam: ’Em
Belém, na Judéia, pois assim foi escrito
pelo profeta: 6E tu, Belém, terra de Judá,
de modo algum és a menor entre as prin-
cipais cidades de Judá, porque de ti sairá
um chefe que vai ser o pastor de Israel, o
meu povo.’ 7Então Herodes chamou em
segredo os magos e procurou saber deles
cuidadosamente quando a estrela tinha
aparecido. 8Depois os enviou a Belém, di-
zendo: ’Ide e procurai obter informações
exatas sobre o menino. E, quando o en-
contrardes, avisai-me, para que também
eu vá adorá-lo.’ 9Depois que ouviram o
rei, eles partiram. E a estrela, que ti-
nham visto no Oriente, ia adiante deles,
até parar sobre o lugar onde estava o me-
nino. 10Ao verem de novo a estrela, os ma-
gos sentiram uma alegria muito grande.
11Quando entraram na casa, viram o me-
nino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se
diante dele, e o adoraram. Depois abri-
ram seus cofres e lhe ofereceram presen-
tes: ouro, incenso e mirra. 12Avisados

em sonho para não voltarem a Herodes,
retornaram para a sua terra, seguindo
outro caminho.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Elevemos ao Pai de infinita bondade,
nosso coração em prece e supliquemos
seu auxı́lio misericordioso, clamando:
−Guiai-nos, Senhor, no Caminho da
Salvação!

1. ENRIQUECEI vossa Igreja com vos-
sos dons, e tornai-a fecunda em
sua missão e testemunho de vosso
Reino, nós vos suplicamos, Senhor.

2. ATRAÍ para vós todos os povos e
nações, para que experimentem a
alegria de vossa paz e de vossa
salvação, nós vos suplicamos, Se-
nhor.

3. MANIFESTAI vossa presença amo-
rosa junto daqueles que vos pro-
curam com sinceridade de coração,
nós vos suplicamos, Senhor.

4. DAI vossa paz e a dignidade da vida
àqueles que são escravizados e ex-
plorados por causa do Egoı́smo em
nosso mundo, nós vos suplicamos,
Senhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

É bom e importante contemplar o Menino
Deus no presépio, porém, não podemos
esquecer que ele veio nos manifestar a
verdade e o dom divino de nossa Salvação.
Unidos podemos tornar o mundo muito
melhor.

Sobre as Oferendas
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Ó DEUS, olhai com bondade as oferen-
das da vossa Igreja que não mais vos
apresenta ouro, incenso e mirra, mas o
próprio Jesus Cristo, imolado e recebido
em comunhão nos dons que o simboli-
zam. 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, 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!
Acolhei com bondade no vosso reino os
nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
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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 guiai-nos sempre e
por toda a parte com vossa luz celeste,
para que possamos acolher com fé e viver
com amor o mistério de que nos destes
participar. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 03 − Segunda-Feira

Oitava do Natal

Cor Litúrgica: Branca
Motivação Inicial: Deus revelou seu
amor eterno por nós em seu Filho Jesus.
A criança nascida em Belém é o Salvador
do mundo. Nele encontramos a vida e a
eternidade. Ele nos chama para viver em
sua luz, para pertencer ao seu Reino. O
Reino para o qual nos convida Jesus, não
é o reino da posse, do poder, do alarde da
gl ria. Em seu Reino é maior quem é o
menor. Eis, pois, o caminho que Ele nos
aponta: o de seu Reino.

Oração
Nós vos pedimos, ó Deus, que o esplen-
dor da vossa glória ilumine os nossos
corações, para que, passando pelas tre-
vas deste mundo, cheguemos à pátria
da luz que não se extingue. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Jesus fez-se
criança para que pudéssemos contemplá-
lo. Quem busca nele a vida a encontra,
como os pobres, os doentes, os sofredo-
res...

Primeira Leitura
(1 Jo 3,22-4,6)

Leitura da Primeira Carta de São João

Carı́ssimos: 22Qualquer coisa que pe-
dimos recebemos dele, porque guarda-
mos os seus mandamentos e fazemos
o que é do seu agrado. 23Este é o seu
mandamento: que creiamos no nome do
seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos
uns aos outros, de acordo com o manda-
mento que ele nos deu. 24Quem guarda
os seus mandamentos permanece com
Deus e Deus permanece com ele. Que
ele permanece conosco, sabemo-lo pelo
Espı́rito que ele nos deu. 4,1Carı́ssimos,
não acrediteis em qualquer espı́rito, mas
examinai os espı́ritos para ver se são de
Deus, pois muitos falsos profetas vieram
ao mundo. 2Este é o critério para saber
se uma inspiração vem de Deus: todo
espı́rito que leva a professar que Jesus
Cristo veio na carne é de Deus; 3e todo
espı́rito que não professa a fé em Jesus
não é de Deus; é o espı́rito do Anticristo.
Ouvistes dizer que o Anticristo virá; pois
bem, ele já está no mundo. 4Filhinhos,
vós sois de Deus e vós vencestes o Anti-
cristo. Pois convosco está quem é maior
do que aquele que está no mundo. 5Os
vossos adversários são do mundo; por
isso, agem conforme o mundo, e o mundo
lhes presta ouvidos. 6Nós somos de Deus.
Quem conhece a Deus, escuta-nos; quem
não é de Deus não nos escuta. Nisto
reconhecemos o espı́rito da verdade e o
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espı́rito do erro.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 2)

−Eu te darei por tua herança os povos
todos.
−O decreto do Senhor promulgarei, foi
assim que me falou o Senhor Deus: ’Tu
és meu Filho, e eu hoje te gerei! Podes
pedir-me, e em resposta eu te darei por
tua herança os povos todos e as nações,
e há de ser a terra inteira o teu domı́nio.
−E agora, poderosos, entendei; sobera-
nos, aprendei esta lição: Com temor servi
a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe ho-
menagem com respeito!

Anúncio do Evangelho
(Mt 4,12-17.23-25)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Mateus.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 12Ao saber que João ti-
nha sido preso, Jesus voltou para a Ga-
liléia. 13Deixou Nazaré e foi morar em
Cafarnaum, que fica às margens do mar
da Galiléia, 14no território de Zabulon e
Neftali, para se cumprir o que foi dito
pelo profeta Isaı́as: 15’Terra de Zabulon,
terra de Neftali, caminho do mar, região
do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos
pagãos! 16O povo que vivia nas trevas viu
uma grande luz; e para os que viviam na
região escura da morte brilhou uma luz.’
17Daı́ em diante, Jesus começou a pregar,
dizendo: ’Convertei-vos, porque o Reino
dos Céus está próximo.’ 23Jesus andava
por toda a Galiléia, ensinando em suas si-
nagogas, pregando o Evangelho do Reino
e curando todo tipo de doença e enfer-

midade do povo. 24E sua fama espalhou-
se por toda a Sı́ria. Levavam-lhe todos
os doentes, que sofriam diversas enfer-
midades e tormentos: endemoninhados,
epiléticos e paralı́ticos. E Jesus os cu-
rava. 25Numerosas multidões o seguiam,
vindas da Galiléia, da Decápole, de Je-
rusalém, da Judéia, e da região além do
Jordão.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Deus de infinito amor, que nos deu
seu único. Filho, elevemos confiantes
nossos preces, dizendo com fé: −Deus da
Luz, guiai-nos em vosso caminho!

1. FORTALECEI a Igreja em sua
missão, e tornai-a muito atenta aos
sinais dos tempos e às necessidades
humanas.

2. FORTALECEI vosso povo em sua
peregrinação neste mundo e jamais
desanime de vos buscar sem cessar.

3. FORTALECEI aqueles que traba-
lham em favor da dignidade hu-
mana e defendem a vida.

Sobre as Oferendas
Nós vos apresentamos, ó Deus, as nos-
sas ofertas, trocando convosco os nossos
dons: oferecemos o que nos destes e es-
peramos receber-vos. Por Cristo, nosso
Senhor.

Pós-Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso,
que a nossa vida seja sempre sustentada
pela força dos Vossos sacramentos. Por
Cristo, nosso senhor.
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Dia 04 − Terça-Feira

Oitava do Natal

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Jesus é o amor-
compaixão que se reparte entre nós. A
multidão pode saciar sua fome, pois o Se-
nhor, ao oferecer-lhe o pão multiplicado,
ofereceu nele sua própria vida. Ele é vida,
e isso é verdade Eucaristia. Quando há
irmãos e irmãs nossos privados do pão
necessário precisamos nos interrogar so-
bre nossa fé e nossa atitude cristã. A
verdadeira fé tem compaixão dos necessi-
tados e fredores. Esse é o jeito e o camino
de Jesus.

Oração
Ó Deus, cujo Filho Unigênito se mani-
festou na realidade da nossa carne, con-
cedei que, sejamos interiormente trans-
formados por ele. Que convVosco vive e
reina, na unidade do Espı́rito Santo.
A Palavra do Senhor: A Palavra nos
conduz à partilha. Se não partilhamos
é sinal de que a verdade de Cristo ainda
não mora em nós.

Primeira Leitura
(1 Jo 4,7-10)

Leitura da Primeira Carta de São João
Carı́ssimos: 7Amemo-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 conhecer
a 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 fomos nós
que amamos a Deus, mas foi ele que nos
amou e enviou o seu Filho como vı́tima
de reparação pelos nossos pecados.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 71)

−Os reis de toda a terra, hão de adorar-
vos, ó Senhor!
−Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo,
com eqüidade ele julgue os vossos po-
bres.
−Das montanhas venha a paz a todo o
povo, e desça das colinas a justiça! Este
Rei defenderá os que são pobres, os filhos
dos humildes salvará,
−Nos seus dias a justiça florirá e grande
paz, até que a lua perca o brilho! De mar
a mar estenderá o seu domı́nio, e desde
o rio até os confins de toda a terra!

Anúncio do Evangelho
(Mc 6,34-44)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo .
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 34Jesus viu uma nu-
merosa multidão e teve compaixão, por-
que eram como ovelhas sem pastor.
Começou, pois, a ensinar-lhes muitas
coisas. 35Quando estava ficando tarde,
os discı́pulos chegaram perto de Jesus
e disseram: ’Este lugar é deserto e já é
tarde. 36Despede o povo, para que possa
ir aos campos e povoados vizinhos com-
prar alguma coisa para comer.’ 37Mas,
Jesus respondeu: ’Dai-lhes vós mesmos
de comer.’ Os discı́pulos perguntaram:
’Queres que gastemos duzentos denários
para comprar pão e dar-lhes de comer?’
38Jesus perguntou: ’Quantos pães ten-
des? Ide ver.’ Eles foram e responderam:
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’Cinco pães e dois peixes.’ 39Então Je-
sus mandou que todos se sentassem na
grama verde, formando grupos. 40E todos
se sentaram, formando grupos de cem e
de cinqüenta pessoas. 41Depois Jesus
pegou os cinco pães e os dois peixes, er-
gueu os olhos para o céu, pronunciou a
bênção, partiu os pães e ia dando aos
discı́pulos, para que os distribuı́ssem. Di-
vidiu entre todos também os dois peixes.
42Todos comeram, ficaram satisfeitos, 43e
recolheram doze cestos cheios de pedaços
de pão e também dos peixes. 44O número
dos que comeram os pães era de cinco
mil homens.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Senhor Deus e Pai, que não se cansa
de nos amar e de nos oferecer sua mise-
ricórdia, rezemos confiantes.
−Em vosso amor, fortalecei-nos, se-
nhor!

1. PORQUE, vós nos favoreceis todos
os dias com vosso amor e nOS guar-
dais em vossa misericórdia.

2. PORQUE nos educais para viver o
Evangelho na fraternidade em nos-
sas comunidades e na partilha da
vida.

3. PORQUE fazeis surgir entre nós de-
fensores da vida e da dignidade dos
pobres e espoliados pelos ganancio-
sos.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos como
oferendas do vosso povo, para que alcan-
cemos nos celestes sacramentos o que
professamos por nossa fé. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que pela nossa participação
neste sacramento entrais em comunhão
conosco, fazei que sua graça frutifique em
nós e possamos conformar nossa vida aos
dons que recebemos. Por Cristo, nosso
Senhor,

Dia 05 − Quarta-Feira

Oitava de Natal

Cor Litúrgica: Branca
Motivação Inicial: Não foram associa-
dos às vezes que Jesus afastou-se para
entrar na intimidade do Pai por meio da
oração. Se ela se fez necessária na vida
de Cristo, quanto mais para nós, frágeis
peregrinos da terra. Quando temos de
dificuldades, a oração será a luz que nos
guia, que gera confiança e nos sustenta
em nossa luta. Por isso, são confortado-
ras e enco-rajadoras como palavras de
Cristo: “Coragem, sou eu! Não tenhais
medo!”

Oração
Ó Deus, luz de todas as nações, concedei

aos povos da terra viver em perene paz,
e fazei resplandecer em nossos corações
aquela luz admirável que vimos despon-
tar no povo da antiga aliança. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Ressoe em nosso
coração a confortadora Palavra de Cristo:
“Coragem, sou eu! Não tenhais medo”.

Primeira Leitura
(1 Jo 4,7-10)

Leitura da Primeira Carta de São João
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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,
e ele com Deus. 16E nós conhecemos o
amor que Deus tem para conosco, e acre-
ditamos nele. Deus é amor: quem perma-
nece no amor, permanece com Deus, e
Deus permanece com ele. 17Nisto se rea-
liza plenamente o seu amor para conosco:
em nós termos plena confiança no dia
do julgamento, porque, tal como Jesus,
nós somos neste mundo. 18No amor não
há temor. Ao contrário, o perfeito amor
lança fora o temor, pois o temor implica
castigo, e aquele que teme não chegou à
perfeição do amor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 71)

−As nações de toda a terra, hão de
adorar-vos, ó Senhor!
−Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo,
com eqüidade ele julgue os vossos po-
bres.
−Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e
oferecer-lhes seus presentes e seus dons;
e também os reis de Seba e de Sabá hão
de trazer-lhe oferendas e tributos. Os
reis de toda a terra hão de adorá-lo, e
todas as nações hão de servi-lo.
−Libertará o indigente que suplica, e o
pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá
pena do indigente e do infeliz, e a vida
dos humildes salvará.

Anúncio do Evangelho
(Mc 3,34-44)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Depois de saciar os cinco mil homens,
45Jesus obrigou os discı́pulos a entrarem
na barca e irem na frente para Betsaida,
na outra margem, enquanto ele despedia
a multidão. 46Logo depois de se despedir
deles, subiu ao monte para rezar. 47Ao
anoitecer, a barca estava no meio do mar
e Jesus sozinho em terra. 48Ele viu os
discı́pulos cansados de remar, porque o
vento era contrário. Então, pelas três da
madrugada, Jesus foi até eles andando
sobre as águas, e queria passar na frente
deles. 49Quando os discı́pulos o viram an-
dando sobre o mar, pensaram que era um
fantasma e começaram a gritar. 50Com
efeito, todos o tinham visto e ficaram as-
sustados. Mas Jesus logo falou: ’Cora-
gem, sou eu! Não tenhais medo!’ 51Então
subiu com eles na barca. E o vento ces-
sou. Mas os discı́pulos ficaram ainda
mais espantados, 52porque não tinham
compreendido nada a respeito dos pães.
O coração deles estava endurecido.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Deus todo-poderoso e cheio de bon-
dade, erguemos o coração em prece, e a
vós clamamos: −Senhor, conservai-nos
em vosso amor!

1. LIBERTAI os que estão oprimidos
por causa das injustiças e malades
no mundo.

2. LIBERTAI-NOS dos laços da so-
berba, ganância e do desejo de ocu-
par o primeiro lugar.

Janeiro de 2021 Oitava de Natal Dia 05 | Pág. 14
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3. OLHAI com bondade para nossas
famı́lias, para os jovens e idosos,
para as crianças e doentes.

4. OLHAI para os que trabalham a fa-
vor da justiça, da vida, da solidarie-
dade e da paz.

Sobre as Oferendas
Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte da
verdadeira piedade e da paz, que vos hon-
remos dignamente com estes dons e, pela
participação especialização, reforcemos

os laços que nos unem. Por Cristo, nosso
Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que o vosso povo, sustentado
com tantas graças, pode receber hoje e
sempre os dons do vosso amor para que,
confortado pelos bens transitórios, bus-
que mais confiantemente os bens eternos.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 06 − Quinta-Feira

Quinta-Feira Depos da Epifania

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Jesus proclama a
chegada do Reinado de Deus na sinagoga
de Naza- ré: “Hoje se cumpriu esta passa-
gem da Escritura que acabastes de ouvir”.
O que sentimos dentro de nós, quando
ouvimos a Palavra de Cristo? Na sina-
goga estava todos com os olhos fixos nele.
Sentiram algo novo em suas palavras. Os
pobres devem sua vez, os oprimidos serão
libertados, os cegos necessários ver de
novo...

Oração
Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho,
a aurora do vosso dia eterno despon-
tou sobre todas as nações. Concedei ao
vosso povo conhecer a fulgurante glória
do seu Redentor e por ele chegar à luz
que não se extinguiu. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: É preciso ter os
olhos da fé bem aberta, para reconhecer
o Cristo que nos diz: “Hoje se cumpriu
essa passagem da Escritura”.

Primeira Leitura
(1 Jo 4,19-5,4)

Leitura da Primeira Carta de São João
Carı́ssimos: 19Quanto a nós, amemos
Deus porque ele nos amou primeiro. 20Se
alguém disser: ’Amo a Deus’, mas entre-
tanto odeia o seu irmão, é um mentiroso;
pois quem não ama o seu irmão, a quem
vê, não poderá amar a Deus, a quem não
vê. 21E este é o mandamento que dele
recebemos: aquele que ama a Deus, ame
também o seu irmão. 5,1Todo o que crê
que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus,
e quem ama aquele que gerou alguém,
amará também aquele que dele nasceu.
2Podemos saber que amamos os filhos de
Deus, quando amamos a Deus e guar-
damos os seus mandamentos. 3Pois isto
é amar a Deus: observar os seus man-
damentos. E os seus mandamentos não
são pesados, 4pois todo o que nasceu de
Deus vence o mundo. E esta é a vitória
que venceu o mundo: a nossa fé.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 71)
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−Os reis de toda a terra, hão de adorar-
vos, ó Senhor!
−Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza!
Com justiça ele governe o vosso povo,
com eqüidade ele julgue os vossos po-
bres.
−Há de livrá-los da violência e opressão,
pois vale muito o sangue deles a seus
olhos! Hão de rezar também por ele sem
cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia.
−Seja bendito o seu nome para sempre! E
que dure como o sol sua memória! Todos
os povos serão nele abençoados, todas as
gentes cantarão o seu louvor!

Anúncio do Evangelho
(Lc 4,14-22a)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 14Jesus voltou para a Ga-
liléia, com a força do Espı́rito, e sua fama
espalhou-se por toda a redondeza. 15Ele
ensinava nas suas sinagogas e todos o
elogiavam. 16E veio à cidade de Nazaré,
onde se tinha criado. Conforme seu cos-
tume, entrou na sinagoga no sábado, e
levantou-se para fazer a leitura. 17Deram-
lhe o livro do profeta Isaı́as. Abrindo o
livro, Jesus achou a passagem em que
está escrito: 18’O Espı́rito do Senhor está
sobre mim, porque ele me consagrou
com a unção para anunciar a Boa Nova
aos pobres; enviou-me para proclamar
a libertação aos cativos e aos cegos a
recuperação da vista; para libertar os
oprimidos 19e para proclamar um ano da
graça do Senhor.’ 20Depois fechou o livro,
entregou-o ao ajudante, e sentou-se. To-
dos os que estavam na sinagoga tinham

os olhos fixos nele. 21Então começou a
dizer-lhes: ’Hoje se cumpriu esta passa-
gem da Escritura que acabastes de ouvir.’
22aTodos davam testemunho a seu res-
peito, admirados com as palavras cheias
de encanto que saı́am da sua boca.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai, como é bom falar convosco, pois
em comuns encontramos a força que pre-
cisamos para viver a vida e a fé. Escutai-
nos.
−Senhor, acolhei nosso clamor!

1. QUANDO vivemos com firmeza e de-
cisão nossa fé e o compromisso de
vosso Reino.

2. QUANDO estamos ao lado dos espo-
liados pela maldade e egoı́smo hu-
mano, e pela polı́tica interesseira e
exclusivista.

3. QUANDO nossos olhos se abrem
para ver os sinais de vosso Reino
entre nós, e o amor dedicado a um
favor da vida e da esperança.

Sobre as Oferendas
Nós vos apresentamos, ó Deus, as nos-
sas oferendas, trocando convosco nossos
dons: tomar o que nos destes e espera-
mos receber-vos. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Pós-Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso,
que a nossa vida seja sempre sustentada
pela força dos vossos sacramentos. Por
Cristo, nosso Senhor.
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Dia 07 − Sexta-Feira

Sexta-Feira Depois da Epifania

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O Evangelho deixa-
nos claro que a humildade é o caminho
que nos conduz para Deus. Aquele le-
proso aproximando-se de Jesus Ihe diz:
“Senhor, se queres, tu dezenas o po der
de me purificar”. Foi humilde, e por isso
Jesus estendeu a mão sobre ele e o curou.
Nossas relações sociais nos ensinam que
o importante é ser importante. E Jesus
nos ensina que o mais importante é a
humildade e o serviço de amor. Qual é
nossa escolha?

Oração
Ó Deus todo-poderoso, que o Nacional
do Salvador do mundo, manifesto pela
luz da estrela, sempre refulja e cresça
em nossas vidas. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos ma-
nifestos que é nosso Senhor e nos mostra
a direção que devemos seguir.

Primeira Leitura
(1 Jo 5,5-13)

Leitura da Primeira Carta de São João
Carı́ssimos: 5Quem é o vencedor do
mundo, senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus? 6Este é o que veio
pela água e pelo sangue: Jesus Cristo.
(Não veio somente com a água, mas com
a água e o sangue). E o Espı́rito é que
dá testemunho, porque o Espı́rito é a Ver-
dade. 7Assim, são três que dão testemu-
nho: 8o Espı́rito, a água e o sangue; e
os três são unânimes. 9Se aceitamos o
testemunho dos homens, o testemunho
de Deus é maior. Este é o testemunho
de Deus, pois ele deu testemunho a res-
peito de seu Filho. 10Aquele que crê no

Filho de Deus tem este testemunho den-
tro de si. Aquele que não crê em Deus
faz dele um mentiroso, porque não crê
no testemunho que Deus deu a respeito
de seu Filho. 11E o testemunho é este:
Deus nos deu a vida eterna, e esta vida
está em seu Filho. 12Quem tem o Filho,
tem a vida; quem não tem o Filho, não
tem a vida. 13Eu vos escrevo estas coisas
a vós que acreditastes no nome do Filho
de Deus, para que saibais que possuı́s a
vida eterna.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 147)

−Glorifica o Senhor, Jerusalém!
−Glorifica o Senhor, Jerusalém! O Sião,
canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou
com segurança as tuas portas, e os teus
filhos em teu seio abençoou.
−paz em teus limites garantiu e te dá
como alimento a flor do trigo. Ele envia
suas ordens para a terra, e a palavra que
ele diz corre veloz.
−Anuncia a Jacó sua palavra, seus pre-
ceitos suas leis a Israel. Nenhum povo
recebeu tanto carinho, a nenhum outro
revelou os seus preceitos.

Anúncio do Evangelho
(Lc 5,12-16)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.
12Aconteceu que Jesus estava numa ci-
dade, e havia aı́ um homem leproso.
Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés,
e pediu: ’Senhor, se queres, tu tens o po-
der de me purificar.’ 13Jesus estendeu a
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móo, tocou nele, e disse: ’Eu quero, fica
purificado.’ E, imediatamente, a lepra o
deixou. 14E Jesus recomendou-lhe: Nóo
digas nada a ninguém. Vai mostrar-te
ao sacerdote e oferece pela purificação o
prescrito por Moisés como prova de tua
cura. 15Não obstante, sua fama ia cres-
cendo, e numerosas multidões acorriam
para ouvı́-lo e serem curadas de suas
enfermidades. 16Ele, porém, se retirava
para lugares solitários e se entregaava à
oração.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus e Pai, aproxima-nos de vós
com humildade, como aquele leproso
aproximou-se de vosso Filho, e vos pedi-
mos: −Senhor, Deus da Vida, ouvi-nos!

1. ABENÇOAI aos que buscam em vós
a paz, a saúde, a esperança e a
salvação.

2. ABENÇOAI inspirai os que labutam
a favor dos sofredores, fortalecendo-
os na esperança da vida e da digni-
dade.

3. ABENÇOAI os povos e nações, raças
e culturas, e todos encontrem a paz,
a concórdia e a harmonia.

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as ofe-
rendas do vosso povo, para que alcan-
cemos nos celestes sacra- mentos o que
professamos por nossa fé. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que pela participação neste sa-
cramento entrais em comunhão conosco,
fazei que sua graça frutifique em nós e
conformar nossa vida aos dons que rece-
bemos. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 08 − Sábado

Sábado Depois da Epifania

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Quando nos colo-
camos diante de Deus com humildade,
nossa atitude será sempre a do servir
com amor, com dedicação, como fez João
Batista. Nossa vocação de cristão é para
o serviço. Servir é exigente, pois implica
em sair de si mesmo para ir ao encontro
do outro. Por isso, João Batista nos en-
sina que “é necessário que ele cresça e
eu diminua”.

Oração
Deus eterno e todo-poderoso, pelo VOsso
Filho nos fizestes nova criatura para
vós. Dai-nos, pela vossa graça, participar
da divindade daquele que uniu a vós a
nossa humanidade. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do

Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra é a luz
que nos ilumina e nos reergue em nossa
dignidade filial.

Primeira Leitura
(1Jo 5,14-21)

Carı́ssimos: 14Esta é a confiança que te-
mos em Deus: se lhe pedimos alguma
coisa de acordo com a sua vontade, ele
nos ouve. 15E se sabemos que ele nos
ouve em tudo o que lhe pedimos, sabe-
mos que possuı́mos o que havı́amos pe-
dido. 16Se alguém vê seu irmão cometer
um pecado que não conduz à morte, que
ele reze, e Deus lhe dará a vida; isto, se,
de fato, o pecado cometido não conduz à

Janeiro de 2021 Sábado Depois da Epifania Dia 08 | Pág. 18
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morte. Existe um pecado que conduz à
morte, mas não é a respeito deste que eu
digo que se deve rezar. 17Toda iniqüidade
é pecado, mas existe pecado que não con-
duz à morte. 18Sabemos que todo aquele
que nasceu de Deus não peca; aquele
que é gerado por Deus o guarda, e o
Maligno não o pode atingir. 19Nós sabe-
mos que somos de Deus ao passo que o
mundo inteiro está sob o poder do Ma-
ligno. 20Nós sabemos que veio o Filho de
Deus e nos deu inteligência para conhe-
cermos aquele que é o Verdadeiro. E nós
estamos com o Verdadeiro, no seu Filho
Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e
a Vida eterna. 21Filhinhos, guardai-vos
dos ı́dolos.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 149)

−O Senhor ama seu povo, de verdade.
−Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
e o seu louvor na assembléia dos fiéis!
Alegre-se Israel em Quem o fez, e Sião se
rejubile no seu Rei!
−Com danças glorifiquem o seu nome,
toquem harpa e tambor em sua honra!
Porque, de fato, o Senhor ama seu povo
e coroa com vitória os seus humildes.
−Exultem os fiéis por sua glória, e can-
tando se levantem de seus leitos, com
louvores do Senhor em sua boca Eis a
glória para todos os seus santos.

Anúncio do Evangelho
(Jo 3,22-30)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo João.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 22Jesus foi com seus
discı́pulos para a região da Judéia.
Permaneceu aı́ com eles e batizava.
23Também João estava batizando, em

Enon, perto de Salim, onde havia muita
água. Aı́ chegavam as pessoas e eram
batizadas. 24João ainda não tinha sido
posto no cárcere. 25Alguns discı́pulos de
João estavam discutindo com um judeu
a respeito da purificação. 26Foram a João
e disseram: ’Rabi, aquele que estava con-
tigo além do Jordão e do qual tu deste
testemunho, agora está batizando e todos
vão a ele.’ 27João respondeu: ’Ninguém
pode receber alguma coisa, se não lhe
for dada do céu. 28Vós mesmo sois tes-
temunhas daquilo que eu disse: ’Eu não
sou o Messias, mas fui enviado na frente
dele‘. 29É o noivo que recebe a noiva,
mas o amigo, que está presente e o es-
cuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz
do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é
completa. 30É necessário que ele cresça
e eu diminua.’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor, nosso Deus, fonte eterna de vida
e de misericórdia, a vós recorremos supli-
cando vosso auxı́lio. Em vossa bondade
infinita, ouvi-nos.
−Dai-nos, Senhor, o que vos pedimos.

1. EDUCAI-NOS na vivência de
cristãos e sem desejo sincero de ser-
mos colaboradores de vosso Reino.

2. EDUCAI-NOS na prática do bem, no
compromisso com vosso Reino e na
defesa da justiça e da dignidade da
vida.

3. EDUCAI-NOS para uma fé adulta,
madura e comprometida com a rea-
lidade da vida dos homens e mulhe-
res de nosso tempo.

Sobre as Oferendas
Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte da
verdadeira piedade e da paz, que vos hon-
remos dignamente com estes dons e, pela
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participação especial mistérios, reforce-
mos os laços que nos unem. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que o vosso povo, sustentado
com tantas graças, pode receber hoje e

sempre os dons do vosso amor para que,
confortado pelos bens transitórios, bus-
que mais confiantemente os bens eternos.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 09 − Batismo do Senhor

Batismo do Senhor

Cor Litúrgica: Verde

Nas margens do rio Jordão, Cristo foi ba-
tizado e revelado como o Filho Amado do
Pai. Cumprindo o projeto do Pai, fez-se
um de nós, partilhan- do de nossa fra-
gilidade humana. Veio para nos dar a
vida plena. Obediente ao Pai, caminhou
ao lado de nossa humanidade, e os mais
abandonados puderam recobrar nele o
alento da vida. A humildade de nosso Se-
nhor venceu a prepotência humana, todo
egoı́smo e vaidade.

Oração

DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO,
que, sendo o Cristo batizado no Jordão, e
pairando sobre ele o Espı́rito Santo, o de-
clarastes solenemente vosso Filho, conce-
dei aos vossos filhos adotivos, renascidos
da água e do Espı́rito Santo, perseve-
rar constantemente em vosso amor. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Jesus nos convida para um novo êxodo,
pois o Pai o adicionou para nos libertar e
realizar uma dinâmica de comunhão e de
vida nova.

Primeira Leitura
(Is 42,1-4.6-7)

Leitura do Livro do Profeta Isaı́as
Assim fala o Senhor: 1’Eis o meu servo
- eu o recebo; eis o meu eleito - nele se
compraz minh’alma; pus meu espı́rito so-
bre ele, ele promoverá o julgamento das
nações. 2Ele não clama nem levanta a
voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3Não
quebra uma cana rachada nem apaga um
pavio que ainda fumega; mas promoverá
o julgamento para obter a verdade. 4Não
esmorecerá nem se deixará abater, en-
quanto não estabelecer a justiça na terra;
os paı́ses distantes esperam seus ensina-
mentos.’ 6’Eu, o Senhor, te chamei para a
justiça e te tomei pela mão; eu te formei
e te constituı́ como o centro de aliança
do povo, luz das nações, 7para abrires os
olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão,
livrar do cárcere os que vivem nas trevas.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 28)

−Que o Senhor abençoe, com a paz, o
seu povo!
−Filhos de Deus, tributai ao Senhor,
tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe
a glória devida ao seu nome; adorai-o
com santo ornamento!
−Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua
voz sobre as águas imensas! Eis a voz do
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Senhor com poder! Eis a voz do Senhor
majestosa.
−Sua voz no trovão reboando! No seu
templo os fiéis bradam: ’Glória!’ É o Se-
nhor que domina os dilúvios, o Senhor
reinará para sempre!

Segunda Leitura
(At 10,34-38)

Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e
disse: ’De fato, estou compreendendo que
Deus não faz distinção entre as pessoas.
35Pelo contrário, ele aceita quem o teme
e pratica a justiça, qualquer que seja a
nação a que pertença. 36Deus enviou sua
palavra aos israelitas e lhes anunciou
a Boa-Nova da paz, por meio de Jesus
Cristo, que é o Senhor de todos. 37Vós sa-
beis o que aconteceu em toda a Judéia, a
começar pela Galiléia, depois do batismo
pregado por João: 38como Jesus de Na-
zaré foi ungido por Deus com o Espı́rito
Santo e com poder. Ele andou por toda a
parte, fazendo o bem e curando a todos
os que estavam dominados pelo demônio;
porque Deus estava com ele.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Lc 3,15-16,21-22)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo .
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 15O povo estava na ex-
pectativa e todos se perguntavam no seu
ı́ntimo se João não seria o Messias. 16Por
isso, João declarou a todos: ’Eu vos ba-
tizo com água, mas virá aquele que é mais
forte do que eu. Eu não sou digno de de-
samarrar a correia de suas sandálias. Ele
vos batizará no Espı́rito Santo e no fogo.
21Quando todo o povo estava sendo bati-
zado, Jesus também recebeu o batismo.
E, enquanto rezava, o céu se abriu 22e

o Espı́rito Santo desceu sobre Jesus em
forma visı́vel, como pomba. E do céu veio
uma voz: ’Tu és o meu Filho amado, em
ti ponho o meu bem-querer.’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Acolhei nossas súplicas, ó Senhor, nosso
Deus, pois vimos humildemente clamar
por vossa bondade e misericórdia.
−Pai Santo, ouvi vosso povo!

1. CONCEDEI à vossa Igreja a luz de
vosso Espı́rito Santo, para que ela
seja fiel em sua missão e saiba dia-
logar com o tempo de agora, a vós
pedimos confiantes.

2. FAZEI-NOS mensageiros do Evan-
gelho, e assim tornemos o mundo
mais humano e mais cristão, a vos
pedimos confiantes.

3. ACOLHEI aqueles que vos buscam
com sinceridade e confortai-os em
vosso amor misericordioso, a vós pe-
dimos confiantes.

4. EDUCAI-NOS no espı́rito do sa-
cerdócio batismal, e assim sejamos
Vossos servidores nos irmãos, a vós
pedimos confiantes.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

Oração Eucarı́stica I

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−Corações ao alto.
−O nosso coração está em Deus.
−Demos graça ao Senhor, nosso Deus.
−É nosso dever e nossa salvação
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Pai de misericórdia, a quem sobem nos-
sos louvores, nós vos pedimos por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
abençoeis † estas oferendas apresentadas
ao vosso altar.
−Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa
e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-
a por toda a terra. Nós as oferecemos
também pelo vosso servo o papa Fran-
cisco, por nosso bispo Dom Adair e por
todos os que guardam a fé que receberam
dos apóstolos.
−Conservai a vossa Igreja sempre
unida!
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e
filhas (N.N.) e de todos os que circundam
este altar, dos quais conheceis a fideli-
dade e a dedicação em vos servir. Eles
vos oferecem conosco este sacrifı́cio de
louvor por si e por todos os seus e ele-
vam a vós as suas preces para alcançar
o perdão de suas faltas, a segurança em
suas vidas e a salvação que esperam.
−Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
Em comunhão com toda a Igreja, cele-
bramos o dia santo em que o vosso Fi-
lho único elevou à glória da vossa di-
reita a fragilidade de nossa carne. Ve-
neramos também a virgem Maria e seu
esposo, São José, os santos apóstolos
e mártires: Pedro e Paulo, André, (Ti-
ago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Barto-
lomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino,
Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipri-
ano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo,
Cosme e Damião), e todos os vossos san-
tos. Por seus méritos e preces, concedei-
nos sem cessar a vossa proteção.
−Em comunhão com toda a Igreja aqui
estamos!
Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda
dos vossos servos e de toda a vossa
famı́lia; dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos.
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar es-
tas oferendas, a fim de que se tornem

para nós o Corpo † e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso filho e Senhor nosso.
−Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão em suas mãos, elevou os olhos
a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu
a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PRA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
Celebrando, pois, a memória da paixão do
vosso Filho, da sua ressurreição dentre
os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os
bens que nos destes, o sacrifı́cio perfeito
e santo, pão da vida eterna e cálice da
salvação.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como re-
cebestes a oferta de Abel, o sacrifı́cio
de Abraão e os dons de Melquisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja levada à
vossa presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Corpo e o
Sangue de vosso Filho, sejamos repletos
de todas as graças e bênçãos do céu.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e fi-
lhas (N.N.) que partiram desta vida, mar-
cados com o sinal da fé. A eles e a todos
os que adormeceram no Cristo concedei
a felicidade, a luz e a paz.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
E a todos nós, pecadores, que confia-
mos na vossa imensa misericórdia, con-
cedei, não por nossos méritos, mas por
vossa bondade, o convı́vio dos apóstolos e
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mártires: João Batista e Estevão, Matias
e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino
e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e
Luzia, Inês, Cecı́lia, Anastácia) e todos os
vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
−Concedei-nos o convı́vio dos eleitos!
POR ELE não cessais de criar e santificar
estes bens e distribuı́-los entre nós.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade

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

Pós-Comunhão

−Oremos:

Dia 10 − Segunda-Feira

1ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Cantemos nossa gra-
tidão ao Senhor, que faz desabrochar
entre nós o tempo novo, tempo de seu
amor. Em seu Filho convida-nos a mudar
o coração: “O tempo já se completou e o
Reino de Deus está próximo. Convertei-
vos e crede no Evangelho!” Caminha-
mos como povo de Deus, celebrando a
presença e o mistério do amor do Senhor
por toda a humanidade e cada um de
nós.

Oração
Ó Deus, que, sem princı́pio e sem fim,
sois o inı́cio de todas as coisas, dai-nos
viver de tal modo durante este ano que
vos consagramos, ue gozemos a fartura
dos bens materiais e podemos nos dis-
tinguir pelas obras de santidade. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O Senhor nos
dá a graça da conversão e do serviço, e
nossa espera adesão livre e consciente.

Primeira Leitura
()

Inı́cio do Primeiro Livro de Samuel
1Havia um homem sufita, oriundo de
Ramá, no monte Efraim, que se cha-

mava Elcana, filho de Jeroam, filho de
Eliú, filho de Tou, filho de Suf, efrai-
mita. 2Elcana tinha duas mulheres; uma
chamava-se Ana e a outra Fenena. Fe-
nena tinha filhos; Ana, porém, não ti-
nha. 3Todos os anos, esse homem su-
bia da sua cidade para adorar e ofere-
cer sacrifı́cios ao Senhor Todo-poderoso,
em Silo. Os dois filhos de Eli, Hofni e
Finéias, eram sacerdotes do Senhor na-
quele santuário. 4Quando oferecia sa-
crifı́cio, Elcana dava à sua mulher Fe-
nena e a todos os seus filhos e filhas as
porções que lhes cabiam. 5A Ana, em-
bora a amasse, dava apenas uma porção
escolhida, pois o Senhor a tinha deixado
estéril. 6Sua rival também a magoava e
atormentava, humilhando-a pelo fato de
o Senhor a ter tornado estéril. 7E isso
acontecia todos os anos. Sempre que su-
biam à casa do Senhor, ela a provocava
do mesmo modo. E Ana chorava e não
comia. 8Então, Elcana, seu marido, lhe
disse: ’Ana, por que estás chorando e não
te alimentas? E por que se aflige o teu
coração? Acaso não sou eu melhor para
ti do que dez filhos?’

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
()
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−Oferto ao Senhor um sacrifı́cio de lou-
vor.
−Que poderei retribuir ao Senhor Deus
por tudo aquilo que ele fez em meu fa-
vor? Elevo o cálice da minha salvação,
invocando o nome santo do Senhor.
−Vou cumprir minhas promessas ao Se-
nhor na presença de seu povo reunido.
Por isso oferto um sacrifı́cio de louvor,
invocando o nome santo do Senhor.
−Vou cumprir minhas promessas ao Se-
nhor na presença de seu povo reunido;
nos átrios da casa do Senhor, em teu
meio, ó cidade de Sião!

Anúncio do Evangelho
()

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
14Depois que João Batista foi preso, Je-
sus foi para a Galiléia, pregando o Evan-
gelho de Deus e dizendo: 15’O tempo já
se completou e o Reino de Deus está
próximo. Convertei-vos e crede no Evan-
gelho!’ 16E, passando à beira do mar
da Galiléia, Jesus viu Simão e André,
seu irmão, que lançavam a rede ao mar,
pois eram pescadores. 17Jesus lhes
disse: ’Segui-me e eu farei de vós pes-
cadores de homens’. 18E eles, deixando
imediatamente as redes, seguiram a Je-
sus. 19Caminhando mais um pouco, viu
também Tiago e João, filhos de Zebedeu.
Estavam na barca, consertando as redes;
20e logo os chamou. Eles deixaram seu
pai Zebedeu na barca com os emprega-
dos, e partiram, seguindo Jesus.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai, vós sois muito bom para co-nosco.
Conservai-nos em comunhão convosco e
com vosso Filho e ouvi compassivo nos-
sos clamor.
−Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus!

1. FORTALECEI nossa fé e conservai-
nos em vosso amor e em vossa paz.

2. FORTALECEI nossa esperança nas
horas amargas, difı́cil e guiai-nos
em vossa luz.

3. FORTALECEI-NOS na fé em Cristo
e no compromisso da história em
nosso tempo de agora.

4. FORTALECEI nossa Comunidade
no seguimento do Evangelho, a
exemplo de vossos Apóstolos.

Sobre as Oferendas
Seja agradável, ó Deus, aos vossos olhos,
o sacrifı́cio que vos oferecemos, a fim
de que este ano, cujo inı́cio celebramos,
transcorra para todos na vossa caridade.
Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Acompanhai, ó Deus, todos os povos que
se uniram na comunhão do vosso sacra-
mento, para que, con fiando sempre em
vossa proteção, nenhum perigo os aflija
no decorrer deste ano. Por Cristo, nosso
Senhor.
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Dia 11 − Terça-Feira

1ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Nada resiste à
presença do Senhor, pois Ele é o vencedor
do mal, da morte e de tudo o que vem fe-
rir a dignidade do ser humano. O grito de
Jesus é libertador e devolver uma digni-
dade ao oprimido: “Cala-te e sai dele!” O
cristão tem uma mensagem missão de
Jesus: a de libertar e devolver a vida
ao oprimido. Por isso, unindo-se na co-
munidade encontrará a força da união
que faz romper os laços do egoı́smo e da
dominação.

Oração
Ó Deus, atendei como pai às preces do
vosso povo; dai-nos a compreensão dos
nossos deveres e a força de cumpri-los.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra do
Senhor nos conforta e renova nossa
esperança. O amor de Cristo é fecundo e
nos dá a vida e a verdadeira liberdade.

Primeira Leitura
(1Sm 1,9-20)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 9Ana levantou-se, depois
de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sa-
cerdote Eli estava sentado em sua cadeira
à porta do templo do Senhor. 10Ana, com
o coração cheio de amargura, orou ao
Senhor, derramando copiosas lágrimas.
11E fez a seguinte promessa, dizendo: ’Se-
nhor Todo-poderoso, se olhares para a
aflição de tua serva e te lembrares de
mim, se não te esqueceres da tua es-
crava e lhe deres um filho homem, eu
o oferecerei a ti por todos os dias de sua
vida, e não passará navalha sobre a sua
cabeça’. 12Como ela se demorasse nas

preces diante do Senhor, Eli observava o
movimento de seus lábios. 13Ana, porém,
apenas murmurava; os seus lábios se mo-
viam, mas não se podia ouvir palavra al-
guma. Eli julgou que ela estivesse embri-
agada, 14por isso lhe disse: ’Até quando
estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira!’
15Ana, porém, respondeu: ’Não é isso,
meu senhor! Sou apenas uma mulher
muito infeliz; não bebi vinho, nem ou-
tra coisa que possa embebedar, mas de-
safoguei a minha alma na presença do
Senhor. 16Não julgues a tua serva como
uma mulher perdida, pois foi pelo excesso
da minha dor e da minha aflição que falei
até agora’. 17Eli então lhe disse: ’Vai em
paz, e que o Deus de Israel te conceda o
que lhe pediste’. 18Ela respondeu: ’Que
tua serva encontre graça diante dos teus
olhos’. E a mulher foi embora, comeu e
o seu semblante não era mais o mesmo.
19Na manhã seguinte, ela e seu marido
levantaram-se muito cedo e, depois de
terem adorado o Senhor, voltaram para
sua casa em Ramá. Elcana uniu-se a
Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se
dela. 20Ana concebeu e, no devido tempo,
deu à luz um filho e chamou-o Samuel,
porque - disse ela - ’eu o pedi ao Senhor’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(1Sm 2,1s)

−Meu coração se alegrou em Deus,
meu Salvador.
−Meu coração exulta de júbilo no Senhor,
e minha fronte se eleva por meu Deus. Mi-
nha boca desafia meus adversários, por-
que me alegro na vossa salvação.
−O arco dos fortes quebrou-se, enquanto
os fracos são revigorados. Os saciados
empregam-se pelo pão, enquanto aos fa-
mintos não falta alimento. A mulher
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estéril dá à luz sete vezes enquanto a
mãe fecunda fenece.R.
−O Senhor é quem dá a morte e a vida,
faz descer à morada dos mortos e de lá
voltar. É o Senhor que torna pobre ou
rico, é ele que humilha e exalta.
−Levanta do pó o necessitado e do lixo
ergue o indigente, e o faz assentar entre
os prı́ncipes. destinando-lhe um trono de
glória,.

Anúncio do Evangelho
(Mc 1,21b-28)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
21Estando com seus discı́pulos em Ca-
farnaum, Jesus, num dia de sábado, en-
trou na sinagoga e começou a ensinar.
22Todos ficavam admirados com o seu
ensinamento, pois ensinava como quem
tem autoridade, não como os mestres da
Lei. 23Estava então na sinagoga um ho-
mem possuı́do por um espı́rito mau. Ele
gritou: 24’Que queres de nós, Jesus Na-
zareno? Vieste para nos destruir? Eu
sei quem tu és: tu és o Santo de Deus.’
25Jesus o intimou: ’Cala-te e sai dele!’
26Então o espı́rito mau sacudiu o homem
com violência, deu um grande grito e saı́u.
27E todos ficaram muito espantados e per-
guntavam uns aos outros: ’O que é isto?
Um ensinamento novo dado com autori-
dade: Ele manda até nos espı́ritos maus,
e eles obedecem!’ 28E a fama de Jesus

logo se espalhou por toda a parte, em
toda a região da Galiléia.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, em encontramos a força e
o alento de que precisamos. Confiantes,
nós vos suplicamos: −Senhor, libertai-
nos e salvai-nos!

1. PORQUE em vossa misericórdia en-
contramos a paz e a alegria de viver.

2. PORQUE somos Igreja, e podemos
agir como missionários no mundo
em que vivemos, assumindo nosso
Batismo.

3. PORQUE não são poucos os que
acreditam e defendem a vida, dom
sublime e divino, dos que

Sobre as Oferendas
Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda
do vosso povo; que ela nos obtenha a
santificação e o que confiantes vos pedi-
mos. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Deus todo-poderoso, que refazeis as nos-
sas forças pelos vossos sacramentos, nós
suplicamos a graça de Vos servir por uma
vida que vos agrade. Por Cristo, nosso
Senhor.

Dia 12 − Quarta-Feira

1ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: E próprio do cristão
autêntico servir. Todos os que descobri-
ram o sentido da pessoa e do anúncio
de Cristo puseram-se a servir com gra-

tidão, como a sogra de Pedro. Quando
compreendemos o sentido do Evangelho
em nossa vida, pomo-nos a anunciá-lo
com fervor, assumindo compromisso com
uma Comunidade e trabalhando em favor
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da fraternidade.

Oração
Ó Deus, atendei como pai as preces do
vosso povo; dai-nos a compreensão dos
nossos deveres e a força de cumpri-los.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Deus nos dá a
graça de escutarmos sua Palavra. Quem
a escuta e a guarda em seu coração, não
hesita em pôr-se a caminho com Jesus.

Primeira Leitura
(1 Sm 3,1-10.19-20)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 1O jovem Samuel servia
ao Senhor na presença de Eli. Naquele
tempo a palavra do Senhor era rara e as
visões não eram freqüentes. 2Aconteceu
que, um dia, Eli estava dormindo no seu
quarto. Seus olhos começavam a enfra-
quecer e já não conseguia enxergar. 3A
lâmpada de Deus ainda não se tinha apa-
gado e Samuel estava dormindo no tem-
plo do Senhor, onde se encontrava a arca
de Deus. 4Então o Senhor chamou: ’Sa-
muel, Samuel!’ Ele respondeu: ’Estou
aqui’. 5E correu para junto de Eli e disse:
’Tu me chamaste, aqui estou’. Eli respon-
deu: ’Eu não te chamei. Volta a dormir!’
E ele foi deitar-se. 6O senhor chamou
de novo: ’Samuel, Samuel!’ E Samuel
levantou-se, foi ter com Eli e disse: ’Tu
me chamaste, aqui estou’. Ele respon-
deu: ’Não te chamei, meu filho. Volta a
dormir!’ 7Samuel ainda não conhecia o
Senhor, pois, até então, a palavra do Se-
nhor não se lhe tinha manifestado. 8O Se-
nhor chamou pela terceira vez: ’Samuel,
Samuel!’ Ele levantou-se, foi para junto
de Eli e disse: ’Tu me chamaste, aqui es-
tou’. Eli compreendeu que era o Senhor
que estava chamando o menino. 9Então
disse a Samuel: ’Volta a deitar-te e, se
alguém te chamar, responderás: ’Senhor,

fala, que teu servo escuta!’ E Samuel vol-
tou ao seu lugar para dormir. 10O Senhor
veio, pôs-se junto dele e chamou-o como
das outras vezes: ’Samuel! Samuel!’ E
ele respondeu: ’Fala, que teu servo es-
cuta’. 19Samuel crescia, e o Senhor es-
tava com ele. E não deixava cair por terra
nenhuma de suas palavras. 20Todo Israel,
desde Dã até Bersabéia, reconheceu que
Samuel era um profeta do Senhor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 39)

−Eis que venho fazer, com prazer, a
vossa vontade Senhor!
−Esperando, esperei no Senhor, e
inclinando-se, ouviu meu clamor. É feliz
quem a Deus se confia; quem não segue
os que adoram os ı́dolos e se perdem por
falsos caminhos.
−Sacrifı́cio e oblação não quisestes, mas
abristes, Senhor, meus ouvidos; não pe-
distes ofertas nem vı́timas, holocaustos
por nossos pecados, E então eu vos disse:
’Eis que venho!’
−Sobre mim está escrito no livro: ’Com
prazer faço a vossa vontade, guardo em
meu coração vossa lei!’
−Boas-novas de vossa justiça anunciei
numa grande assembléia; vós sabeis: não
fechei os meus lábios!

Anúncio do Evangelho
(Mc 1,29-39)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 29Jesus saiu da sinagoga
e foi, com Tiago e João, para a casa de
Simão e André. 30A sogra de Simão es-
tava de cama, com febre, e eles logo con-
taram a Jesus. 31E ele se aproximou,
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segurou sua mão e ajudou-a a levantar-
se. Então, a febre desapareceu; e ela
começou a servi-los. 32É tarde, depois do
pôr-do-sol, levaram a Jesus todos os do-
entes e os possuı́dos pelo demônio. 33A ci-
dade inteira se reuniu em frente da casa.
34Jesus curou muitas pessoas de diver-
sas doenças e expulsou muitos demônios.
E não deixava que os demônios falassem,
pois sabiam quem ele era. 35De madru-
gada, quando ainda estava escuro, Jesus
se levantou e foi rezar num lugar deserto.
36Simão e seus companheiros foram à
procura de Jesus. 37Quando o encon-
traram, disseram: ’Todos estão te pro-
curando’. 38Jesus respondeu: ’Vamos a
outros lugares, às aldeias da redondeza!
Devo pregar também ali, pois foi para
isso que eu vim’. 39E andava por toda a
Galiléia, pregando em suas sinagogas e
expulsando os demônios.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, de vocês nos compramos a
paz que precisamos e a liberdade que bus-
camos. Inclinai sobre nós vosso coração
e ouvi-nos em vossa bondade.

−Fazei-nos, Senhor, servidores de
vosso Reino!

1. FIRMAI nossa fé em vós e não com-
promisso com vosso Reino, e dele
fazei-nos servidores fiéis.

2. FIRMAI nossos passos na verdade
de vosso Reino e não compro- misso
do testemunho do Evangelho de
vosso Filho.

3. FIRMAI nossa coragem para sermos
profetas de esperança e de solida-
riedade, de paz e de concórdia no
mundo dilacerado em que vivemos.

Sobre as Oferendas
Possa Agradar-vos, ó Deus, a oferenda
do vosso povo; que ela nos obtenha a
santificação e o que confiantes vós pedi-
mos.

Pós-Comunhão
Deus todo-poderoso, que refazeis as nos-
sas forças pelos vossos sacramentos, nós
vos suplicamos a graça de vos servir por
uma vida que vos agrade. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 13 − Quinta-Feira

1ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Devemos confiar
no Senhor plenamente, sem reserva al-
guma, como o leproso que se aproximou
de Cristo e com humildade pediu-lhe: “Se
queres dezenas o poder de curar-me”. E
Jesus o curou, pois Ele nos socorre em
nossas misérias humanas. Todos os ne-
cessitados encontrados em Cristo alento
em suas fraquezas e limitações. Confie-
mos no Senhor, que não se cansa de nos
oferecer seu amor.

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

A Palavra do Senhor: Todos temos a
oportunidade de crescer no amor que o
Senhor nos oferece por meio de sua Pala-
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vra.

Primeira Leitura
(1Sm 4,1-11)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
1Naqueles dias os filisteus reuniram-se
para fazer guerra a Israel. Israel saiu
ao encontro dos filisteus, acampando
perto de Eben-Ezer, enquanto os filis-
teus, de sua parte, avançaram até Afec 2e
puseram-se em linha de combate diante
de Israel. Travada a batalha, Israel foi
derrotado pelos filisteus. E morreram na-
quele combate, em campo aberto, cerca
de quatro mil homens. 3O povo voltou
ao acampamento e os anciãos de Israel
disseram: ’Por que fez o Senhor que hoje
fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos
a Silo buscar a arca da aliança do Se-
nhor, para que ela esteja no meio de nós e
nos salve das mãos dos nossos inimigos’.
4Então o povo mandou trazer de Silo a
arca da aliança do Senhor Todo-poderoso,
que se senta sobre querubins. Os dois
filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanha-
vam a arca. 5Quando a arca da aliança
do Senhor chegou ao acampamento, todo
Israel rompeu num grande clamor, que
ressoou por toda a terra. 6Os filisteus,
ouvindo isso, diziam: ’Que gritaria é essa
tão grande no campo dos hebreus?’ E
souberam que a arca do Senhor tinha
chegado ao acampamento. 7Os filisteus
tiveram medo e disseram: ’Deus chegou
ao acampamento!’ E lamentavam-se: 8’Ai
de nós! porque os hebreus não estavam
com essa alegria nem ontem nem ante-
ontem. Ai de nós! Quem nos salvará da
mão desses deuses tão poderosos? Fo-
ram eles que afligiram o Egito com toda
espécie de pragas no deserto. 9Mas cora-
gem, filisteus, portai-vos como homens,
para que não vos torneis escravos dos
hebreus como eles o foram de vós! Sede
homens e combatei!’ 10Então os filisteus
lançaram-se à luta, Israel foi derrotado
e cada um fugiu para a sua tenda. O

massacre foi grande: do lado de Israel
tombaram trinta mil homens. 11A arca de
Deus foi capturada e morreram os dois
filhos de Eli, Hofni e Finéias.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 43)

−Libertai-nos, Senhor, pela vossa com-
paixão!
−Porém, agora nos deixastes e humilhas-
tes, já não saı́s com nossas tropas para
a guerra! Vós nos fizestes recuar ante o
inimigo, os adversários nos pilharam à
vontade.
−De nós fizestes o escárnio dos vizinhos,
zombaria e gozação dos que nos cercam;
para os pagãos somos motivo de ane-
dotas, zombam de nós a sacudir sua
cabeça.
−Levantai-vos, ó Senhor, por que dormis?
Despertai! Não nos deixeis eternamente!
Por que nos escondeis a vossa face e es-
queceis nossa opressão, nossa miséria?

Anúncio do Evangelho
(Mc 1,40-45)

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

Naquele tempo: 40Um leproso chegou
perto de Jesus, e de joelhos pediu:
’Se queres tens o poder de curar-me’.
41Jesus, cheio de compaixão, estendeu
a mão, tocou nele, e disse: ’Eu quero:
fica curado!’ 42No mesmo instante a lepra
desapareceu e ele ficou curado. 43Então
Jesus o mandou logo embora, 44falando
com firmeza: ’Não contes nada disso a
ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece, pela tua purificação, o que
Moisés ordenou, como prova para eles!’
45Ele foi e começou a contar e a divulgar
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muito o fato. Por isso Jesus não podia
mais entrar publicamente numa cidade:
ficava fora, em lugares desertos. E de
toda parte vinham procurá-lo.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, vós que nos escolhestes
como vosso povo, fazei-nos corresponder
com vosso chamado, e escutai nosso cla-
mor: −Senhor, Deus da Paz, atendei-
nos!

1. FAVORECEI com vossa graça aque-
les que se empenham em favor da
vida dos doentes, dos marginaliza-
dos e empobrecidos.

2. FAVORECE-NOS no serviço gene-
roso e misericordioso para com to-

dos os que precisam de força para
viver com mais alegria.

3. FAVORECEI nossas Comunidades e
ajudai-nos a nos encantar cada vez
mais com a beleza de vosso Reino.

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

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

Dia 14 − Sexta-Feira

1ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: A palavra liberta-
dora de cristo àquele pobre e aleijado
desprezado não mais deixou de ressoar
no mundo: “Levanta-te. pega a tua
cama, e vai para tua casa!” Os oposi-
tores de Cristo não puderam vencer o
Cristo com suas artimanhas opressoras.
Jamais poderão. Cristo é a verdade que
interoga nossas atitudes e as da socie-
dade. Vivendo num mundo marcado pela
ganância, individualismo e arrogânciaé
preciso leventar-se diante de nossa digni-
dade filial.

Oração
Ó Deus, atendei como pai às preces do
vosso povo; dai-nos a compreensão dos
nossos deveres e a força de cumpri-los.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Em sua palavra
o Cristo nos oferece o alimento de que
precisamos para seguir o caminho do seu
reino.

Primeira Leitura
(1Sm 8,4-7.10-22a)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 4Todos os anciãos de Is-
rael se reuniram, foram procurar Samuel
em Ramá, 5e disseram-lhe: ’Olha, tu
estás velho, e teus filhos não seguem os
teus caminhos. Por isso, estabelece so-
bre nós um rei, para que exerça a justiça
entre nós, como se faz em todos os povos’.
6Samuel não gostou, quando lhe disse-
ram: ’Dá-nos um rei, para que nos julgue’.
E invocou o Senhor. 7O Senhor disse a
Samuel: ’Atende a tudo o que o povo te
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diz. Porque não é a ti que eles rejeitam,
mas a mim, para que eu não reine mais
sobre eles. 10Samuel transmitiu todas
as palavras do Senhor ao povo, que lhe
pedira um rei, 11e disse: ’Estes serão os
direitos do rei que reinará sobre vós: To-
mará vossos filhos e os encarregará dos
seus carros de guerra e dos seus cava-
los e os fará correr à frente do seu carro.
12Fará deles chefes de mil, e de cinqüenta
homens, e os empregará em suas lavou-
ras e em suas colheitas, na fabricação de
suas armas e de seus carros. 13Fará de
vossas filhas suas perfumistas, cozinhei-
ras e padeiras. 14Tirará os vossos melho-
res campos, vinhas e olivais e os dará aos
seus funcionários. 15Das vossas colheitas
e das vossas vinhas ele cobrará o dı́zimo,
e o destinará aos seus eunucos e aos seus
criados. 16Tomará também vossos servos
e servas, vossos melhores bois e jumen-
tos, e os fará trabalhar para ele. 17Exigirá
o dı́zimo de vossos rebanhos, e vós sereis
seus escravos. 18Naquele dia, clamareis
ao Senhor por causa do rei que vós mes-
mos escolhestes, mas o Senhor não vos
ouvirá’. 19Porém, o povo não quis dar ou-
vidos às razões de Samuel, e disse: ’Não
importa! Queremos um rei, 20pois que-
remos ser como todas as outras nações.
O nosso rei administrará a justiça, mar-
chará à nossa frente e combaterá por nós
em todas as guerras’. 21Samuel ouviu
todas as palavras do povo e repetiu-as
aos ouvidos do Senhor. 22aMas o Senhor
disse-lhe: ’Faze-lhes a vontade, e dá-lhes
um rei’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 88)

−Ó Senhor eu cantarei eternamente o
vosso amor.
−Quão feliz é aquele povo que conhece
a alegria; seguirá pelo caminho, sempre
à luz de vossa face! Exultará de alegria

em vosso nome dia a dia, e com grande
entusiasmo exaltará vossa justiça.
−Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua
força e sua glória, é por vossa proteção
que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é
o nosso escudo, ele é nossa proteção, ele
reina sobre nós, é o Santo de Israel!

Anúncio do Evangelho
(Mc 2,1-12)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
1Alguns dias depois, Jesus entrou de
novo em Cafarnaum. Logo se espalhou
a notı́cia de que ele estava em casa. 2E
reuniram-se ali tantas pessoas, que já
não havia lugar, nem mesmo diante da
porta. E Jesus anunciava-lhes a Pa-
lavra. 3Trouxeram-lhe, então, um pa-
ralı́tico, carregado por quatro homens.
4Mas não conseguindo chegar até Jesus,
por causa da multidão, abriram então o
teto, bem em cima do lugar onde ele se
encontrava. Por essa abertura desceram
a cama em que o paralı́tico estava dei-
tado. 5Quando viu a fé daqueles homens,
Jesus disse ao paralı́tico: ’Filho, os teus
pecados estão perdoados’. 6Ora, alguns
mestres da Lei, que estavam ali sentados,
refletiam em seus corações: 7’Como este
homem pode falar assim? Ele está blasfe-
mando: ninguém pode perdoar pecados,
a não ser Deus’. 8Jesus percebeu logo o
que eles estavam pensando no seu ı́ntimo,
e disse: ’Por que pensais assim em vossos
corações? 9O que é mais fácil: dizer ao
paralı́tico: ’Os teus pecados estão perdo-
ados’, ou dizer: ’Levanta-te, pega a tua
cama e anda’? 10Pois bem, para que sai-
bais que o Filho do Homem tem, na terra,
poder de perdoar pecados, - disse ele ao
paralı́tico: - 11eu te ordeno: levanta-te,
pega tua cama, e vai para tua casa!’ 12O
paralı́tico então se levantou e, carregando
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a sua cama, saiu diante de todos. E fica-
ram todos admirados e louvavam a Deus,
dizendo: ’Nunca vimos uma coisa assim’.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor, nosso Deus, confirmai-nos em
vossa bondade e vinde em socorro de nós,
vosso povo, que vos pedimos confiantes.
−Conservai-nos, no caminho de vosso
Reino!

1. QUANDO nos dedicamos no serviço
amoroso e libertador para com nos-
sos irmãos e irmãs, e quando eles
nos acolhem com alegria.

2. QUANDO nos dispomos a praticar a
justiça de vosso Reino e abraçamos
a causa da vida dos marginalizados
e excluı́dos.

3. QUANDO nos dispomos a fazer o
exôdo necessário em nossa vida,
para ajudar os outros e libertar a
nós mesmo.

Sobre as Oferendas
Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda
de vosso povo; que ela nos obtenha a
santificação e o que confiantes vos pedi-
mos.

Pós-Comunhão
Deus todo-poderoso, que refazeis as nos-
sas forças pelos vossos sacramentos, nós
vos suplicamos a graça de vos servir por
uma vida que vos agrade. Por Cristo,
nosso Senhor!

Dia 15 − Sábado

1ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Maria é o modelo
acabado do Cristão, pois cumpriu plena-
mente a vontade de Deus em sua vida. É
modelo também de seguimento de Cristo.
Quando ouvimos e acolhemos o chamado
do Senhor, tomamos a mesma atitude de
Levi, que se levantou e pôs se no segui-
mento de Cristo. A voz de nosso redentos
continua a ressoar entre nós. Será que
ela ressoa em nosso coração, como res-
soou no coração de MAria?

Oração
Senhor nosso Deus concedei-nos sem-
pre saúde de alma e corpo, e fazei que,
pela intercessão da Virgem Maria, liber-
tos das tristezas presentes, gozemos as
alegrias eternas. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Quem compre-
ende a grandeza do chamado põe-se ime-
diatamente a caminho, como fez Levi,
tornando-se discı́pulo de Cristo.

Primeira Leitura
(1Sm 9,1-4.17-19;10,1a)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
1Havia um homem de Benjamin, cha-
mado Cis, filho de Abiel, filho de Seror,
filho de Becorat, filho de Afia, um ben-
jaminita, homem forte e valente. 2Ele
tinha um filho chamado Saul, de boa
apresentação. Entre os filhos de Israel
não havia outro melhor do que ele: dos
ombros para cima sobressaı́a a todo o
povo. 3Ora, aconteceu que se perderam
umas jumentas de Cis, pai de Saul. E
Cis disse a seu filho Saul: ’Toma con-
tigo um dos criados, põe-te a caminho
e vai procurar as jumentas’. Eles atra-
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vessaram a montanha de Efraim 4e a
região de Salisa, mas não as encontra-
ram. Passaram também pela região de
Salim, sem encontrar nada; e, ainda
pela terra de Benjamin, sem resultado
algum. 17Quando Samuel avistou Saul,
o Senhor lhe disse: ’Este é o homem de
quem te falei. Ele reinará sobre o meu
povo’. 18Saul aproximou-se de Samuel,
na soleira da porta, e disse-lhe: ’Peço-te
que me informes onde é a casa do vi-
dente’. 19Samuel respondeu a Saul: ’Sou
eu mesmo o vidente. Sobe na minha
frente ao santuário da colina. Hoje come-
reis comigo, e amanhã de manhã te deixa-
rei partir, depois de te ter revelado tudo o
que tens no coração’. 10,1aNa manhã se-
guinte, Samuel tomou um pequeno frasco
de azeite, derramou-o sobre a cabeça de
Saul e beijou-o, dizendo: ’Com isto o Se-
nhor te ungiu como chefe do seu povo,
Israel. Tu governarás o povo do Senhor
e o livrarás das mãos de seus inimigos,
que estão ao seu redor’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 20)

− Ó Senhor, em vossa força o rei se
alegra.
−Ó Senhor, em vossa força o rei se ale-
gra; quanto exulta de alegria em vosso
auxı́lio! O que sonhou seu coração, lhe
concedestes; não recusastes os pedidos
de seus lábios.
−Com bênção generosa o preparastes; de
ouro puro coroastes sua fronte. A vida
ele pediu e vós lhe destes, longos dias,
vida longa pelos séculos.
−É grande a sua glória em vosso auxı́lio;
de esplendor e majestade o revestis-
tes. Transformastes o seu nome numa
bênção, e o cobristes de alegria em vossa
face.

Anúncio do Evangelho
(Mc 2,13-17)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 13Jesus saiu de novo
para a beira do mar. Toda a multidão
ia ao seu encontro e Jesus os ensinava.
14Enquanto passava, Jesus viu Levi, o
filho de Alfeu, sentado na coletoria de im-
postos, e disse-lhe: ’Segue-me!’ Levi se
levantou e o seguiu. 15E aconteceu que,
estando à mesa na casa de Levi, mui-
tos cobradores de impostos e pecadores
também estavam à mesa com Jesus e
seus discı́pulos. Com efeito, eram muitos
os que o seguiam. 16Alguns doutores da
Lei, que eram fariseus, viram que Jesus
estava comendo com pecadores e cobra-
dores de impostos. Então eles pergun-
taram aos discı́pulos: ’Por que ele come
com os cobradores de impostos e pecado-
res?’ 17Tendo ouvido, Jesus respondeu-
lhes: ’Não são as pessoas sadias que pre-
cisam de médico, mas as doentes. Eu
não vim para chamar justos, mas sim
pecadores.’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, ouvi a voz clamante desse
povo que escolhestes em vosso amor, e
que suplica confiante, dizendo: −Por
vosso amor, ouvi-nos, Senhor

1. PORQUE nos chamastes para a
vivência e a dedicação em vosso
reino, tornando-o vivo e presente
aqui e agora.

2. PORQUE escutando vossa palavra
nos tornais firmes e decididos no
seguimento de Cristo.
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3. PORQUE desejais que sigamos a
Cristocom generosidade e fidelidade,
a exemplo de Mateus que tudo dei-
xou para vos seguir.

4. PORQUE contais conosco no
anúncio do Evangelho e no copro-
misso de vosso Reino.

Sobre as Oferendas
Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do
vosso Filho, que, ao nascer da Virgem
Mãe, não diminuiu mas consagrou a sua
integridade. E fazei que ele, apagando

os nossos pecados, vos torne agradáveis
nossas oferendas. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Pós-Comunhão
Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste,
alegrando-nos nesta festa da Virgem Ma-
ria. Concedei-nos a graça de imitá-la,
servindo ao mistério da nossa redenção.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 16 − 2º Domingo do Tempo Comum

2º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Maria aponta para nós o caminho de
Cristo: “Fazei o que ele vos disser”. Em
caná da Galiléia iniciam-se os sinais li-
ertadores de Jesus, sinais de seu amor
redentor. Cristo revela-se como o reden-
tor, o Messias, o esposo da humanidade.
Certamente é preciso estarmos atentos
aos sinais que nos revelam a presença
salvı́fica de Cristo. Como Maria, esteja-
mos vigilantes.

Oração

DEUS ETERNO E TODO PODEROSO,
que governais o céu e a terra, escutai
com bondade as preces de vosso povo
e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

Guiados pelo Espı́rito de Cristo, acolha-
mos com alegria a Palavra que vem ao
nosso encontro e ilumina a nossa vida.

Primeira Leitura
(Is 62,1-5)

Leitura do Livro do Profeta Isaı́as
1Por amor de Sião não me calarei, por
amor de Jerusalém não descansarei, en-
quanto não surgir nela, como um luzeiro,
a justiça e não se acender nela, como
uma tocha, a salvação. 2As nações verão
a tua justiça, todos os reis verão a tua
glória; serás chamada com um nome
novo, que a boca do Senhor há de desig-
nar. 3E serás uma coroa de glória na mão
do Senhor, um diadema real nas mãos
de teu Deus. 4Não mais te chamarão
Abandonada, e tua terra não mais será
chamada Deserta; teu nome será Minha
Predileta e tua terra será a Bem-Casada,
pois o Senhor agradou-se de ti e tua terra
será desposada. 5Assim como o jovem
desposa a donzela, assim teus filhos te
desposam; e como a noiva é a alegria do
noivo, assim também tu és a alegria de
teu Deus.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 95)
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−Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, manifestai os seus prodı́gios en-
tre os povos!
−Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
Cantai e bendizei seu santo nome!
−Dia após dia anunciai sua salvação, ma-
nifestai a sua glória entre as nações, e en-
tre os povos do universo seus prodı́gios!
−A famı́lia das nações, dai ao Senhor, ó
nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-
lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifı́cio nos seus átrios.
−Adorai-o no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante dele! Pu-
blicai entre as nações: ’Reina o Senhor!’
pois os povos ele julga com justiça.

Segunda Leitura
(1Cor 12,4-11)

Leitura da Primeira carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 4Há diversidade de dons, mas
um mesmo é o Espı́rito. 5Há diversidade
de ministérios, mas um mesmo é o Se-
nhor. 6Há diferentes atividades, mas um
mesmo Deus que realiza todas as coi-
sas em todos. 7A cada um é dada a
manifestação do Espı́rito em vista do bem
comum. 8A um é dada pelo Espı́rito a pa-
lavra da sabedoria. A outro, a palavra
da ciência segundo o mesmo Espı́rito. 9A
outro, a fé no mesmo Espı́rito. A outro,
o dom de curas no mesmo Espı́rito. 10A
outro, o poder de fazer milagres. A ou-
tro, profecia. A outro, discernimento de
espı́ritos. A outro, falar lı́nguas estra-
nhas. A outro, interpretação de lı́nguas.
11Todas estas coisas as realiza um e o
mesmo Espı́rito, que distribui a cada um
conforme quer.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Jo 2,1-11)

−O Senhor esteja convosco.

−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo João.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1Houve um casamento
em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus
estava presente. 2Também Jesus e seus
discı́pulos tinham sido convidados para
o casamento. 3Como o vinho veio a fal-
tar, a mãe de Jesus lhe disse: ’Eles não
têm mais vinho’. 4Jesus respondeu-lhe:
’Mulher, por que dizes isto a mim? Minha
hora ainda não chegou.’ 5Sua mãe disse
aos que estavam servindo: ’Fazei o que
ele vos disser’. 6Estavam seis talhas de
pedra colocadas aı́ para a purificação que
os judeus costumam fazer. Em cada uma
delas cabiam mais ou menos cem litros.
7Jesus disse aos que estavam servindo:
’Enchei as talhas de água’. Encheram-
nas até a boca. 8Jesus disse: ’Agora tirai
e levai ao mestre-sala’. E eles levaram.
9O mestre-sala experimentou a água, que
se tinha transformado em vinho. Ele não
sabia de onde vinha, mas os que esta-
vam servindo sabiam, pois eram eles que
tinham tirado a água. 10O mestre-sala
chamou então o noivo e lhe disse: ’Todo
mundo serve primeiro o vinho melhor e,
quando os convidados já estão embria-
gados, serve o vinho menos bom. Mas
tu guardaste o vinho melhor até agora!’
11Este foi o inı́cio dos sinais de Jesus. Ele
o realizou em Caná da Galiléia e manifes-
tou a sua glória, e seus discı́pulos creram
nele.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Elevemos o coração em prece ao Deus
da vida, que nos ama e nos envolve com
a sua misericórdia, e nele coloquemos
nossa esperança.
−Por vosso amor, escutai-nos, Senhor!

1. INSPIRAI vossa Igreja em sua ação
missionária, e que ela seja guiada
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conforme vosso desı́gnio benevo-
lente, nós vos suplicamos, Senhor.

2. FORTALECEI nossa comunidade na
força do Evangelho e no acolhi-
mento da verdade de Cristo, nós vos
suplicamos, Senhor.

3. FAZEI com que as famı́lias sejam
fiéis à vossa verdade, e alcancem a
harmonia e a paz, nós vos suplica-
mos, Senhor.

4. OLHAI com bondade para a juven-
tude e concedei-lhe o dom da fé, e
tornai-a livre e fiel ao vosso Reino,
nós vos suplicamos, Senhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Jesus participa de uma festa de casa-
mento, sinal da Aliança do Pai conosco
por meio do Filho. Antecipa sua entrega
total ao projeto do Pai, transformando a
água em vinho. Poderemos ser transfor-
mados se também oferecermos a vida.

Sobre as Oferendas

CONCEDEI-NOS, ó Deus, a graça de
participar constantemente da Eucaris-
tia, pois todas as vezes que celebramos
este sacrifı́cio, torna-se presente a nossa
redenção. 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, 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
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Espı́rito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espı́rito.
−Fazei de nós um só corpo e um só
espı́rito!
Que ele faça de nós uma oferenda per-
feita para alcançarmos a vida eterna com
os vossos santos: a virgem Maria, mãe
de Deus, os vossos apóstolos e mártires
(santo do dia ou padroeiro) e de todos os
santos, que não cessam de interceder por
nós na vossa presença.
−Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifı́cio da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o papa N., o nosso bispo N.,
com os bispos do mundo inteiro, o clero
e todo o povo que conquistastes.
−Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei as preces da vossa famı́lia, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos
filhos e filhas dispersos pelo mundo in-
teiro.

−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Acolhei com bondade no vosso reino os
nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
−A todos saciai com vossa glória!
−Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo poderoso, na unidade do
Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

Pós-Comunhão

−Oremos: PENETRAI-NOS, ó Deus, com
o vosso Espı́rito de caridade, para que
vivam unidos no vosso amor os que ali-
mentam com o mesmo pão. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 17 − Segunda-Feira

Santo Antão

Cor Litúrgica: Branca

Motivação Inicial: Santo Antão, nas-
cido no ano de 251, morreu com idade
bastante avançada, no ano de 356. Muito
jovem abraçou a vida ascética. O deserto
foi para ele um novo êxodo: lugar de
provação e de luta, de serviço e de en-
trega a Deus pela oração, contemplação
e trabalho. Iniciou um novo estilo de vida
monástica por meio da vida em comu-
nidade, pela oração e caridade fraterna.
Acompanhou os cristãos em suas dificul-
dades e os animou na perseguição. Os
Santos nos motivam a amar a Deus nos
irmãos e irmãs.

Oração

Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo
Antão, pai dos monges, para vos ser-
vir por uma vida heroica, dai-nos, por
suas preces, a graça de renunciar a nós
mesmos e amar-vós acima de tudo. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A pessoa que tem
fé está sempre aberta para acolher a no-
vidade e a surpresa de Deus na vida.

Primeira Leitura
(1Sm 15,16-23)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 16Samuel disse a Saul:
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’Basta! Deixa-me dizer-te o que o Se-
nhor me revelou esta noite’. Saul disse:
’Fala!’ 17Então Samuel começou: ’Por me-
nor que sejas aos teus próprios olhos,
acaso não és o chefe das tribos de Israel?
O Senhor ungiu-te rei sobre Israel 18e te
enviou em expedição, com a ordem de
eliminar os amalecitas, esses malfeitores,
combatendo-os até que fossem extermi-
nados. 19Por que não ouviste a voz do
Senhor, e te precipitaste sobre os despo-
jos e fizeste o que desagrada ao Senhor?’
20Saul respondeu a Samuel: ’Mas eu obe-
deci ao Senhor! Realizei a expedição a
que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de
Amalec, para cá, e exterminei os amaleci-
tas. 21Quanto aos despojos, o povo reteve,
das ovelhas e dos bois, o melhor do que
devia ser eliminado, para sacrificar ao Se-
nhor teu Deus em Guilgal’. 22Mas Samuel
replicou: ’O Senhor quer holocaustos e
sacrifı́cios, ou quer a obediência à sua
palavra? A obediência vale mais que o
sacrifı́cio, a docilidade mais que oferecer
gordura de carneiros. 23A rebelião é um
verdadeiro pecado de magia, um crime
de idolatria, uma obstinação. Assim, por-
que rejeitaste a palavra do Senhor, ele te
rejeitou: tu não és mais rei’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 49)

−A todo homem que procede reta-
mente, eu mostrarei a salvação que
vem de Deus.
−Eu não venho censurar teus sacrifı́cios,
pois sempre estão perante mim teus holo-
caustos; não preciso dos novilhos de tua
casa nem dos carneiros que estão nos
teus rebanhos.
−Como ousas repetir os meus preceitos
e trazer minha Aliança em tua boca? Tu
que odiaste minhas leis e meus conselhos
e deste as costas às palavras dos meus
lábios!
−Diante disso que fizeste, eu calarei?
Acaso pensas que eu sou igual a ti? É

disso que te acuso e repreendo e mani-
festo essas coisas aos teus olhos.

Anúncio do Evangelho
(Mc 2,18-22)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 18Os discı́pulos de João
Batista e os fariseus estavam jejuando.
Então, vieram dizer a Jesus: ’Por que os
discı́pulos de João e os discı́pulos dos fa-
riseus jejuam, e os teus discı́pulos não
jejuam?’ 19Jesus respondeu: ’Os convi-
dados de um casamento poderiam, por
acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está
com eles? Enquanto o noivo está com
eles, os convidados não podem jejuar.
20Mas vai chegar o tempo em que o noivo
será tirado do meio deles; aı́, então, eles
vão jejuar. 21Ninguém põe um remendo
de pano novo numa roupa velha; porque
o remendo novo repuxa o pano velho e o
rasgão fica maior ainda. 22Ninguém põe
vinho novo em odres velhos; porque o
vinho novo arrebenta os odres velhos e
o vinho e os odres se perdem. Por isso,
vinho novo em odres novos’.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai todo-poderoso, precisamos de vosso
auxı́lio divino. Confiantes, vos suplica-
mos: −Fazei-nos, Senhor, servidores
de vosso Reino

1. ABENÇOAI vossa Igreja peregrina e
conservai-a fiel em sua missão.

2. FORTALECEI e inspirai os evangeli-
zadores de nosso tempo e iluminai-
os com o vosso Santo Espı́rito.
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3. ABENÇOAI as comunidades cristãs
e ajudai-as a viver sempre na soli-
dariedade e na fraternidade.

4. FORTALECEI nosso interior, e nos-
sas atitudes sejam coerentes e deci-
sivas, fiéis e humildes.

Sobre as Oferendas
Aceitai, ó Deus, nossas humildes oferen-
das trazidas ao altar na festa de Santo
Antão, para que, desapegados dos bens
terrenos, vos tenhamos por única riqueza.

Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus que nos fortalecestes pelo vosso
sacramento, concedei-nos vencer as
tentações do inimigo, como destes a
Santo Antão esplêndidas vitórias contra
as forças do mal. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

Dia 18 − Terça-Feira

2ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Deus quer o bem
d etoda a humanidade. Nós é que nem
sempre queremos ou desejamos o bem.
Jesus, que só passou entre nós fazendo o
bem, teve que enfrentar o rigorismo dos
escribas e fariseus. Por isso, diz-lhes com
toda a autoridade: ”O Filho do Homem é
o Senhor também do Sábado”. A vida e
as necessidades reais das pessoas estão
acima de qualquer valor ético. Foi o que
Jesus fez e nos ensinou.

Oração
Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade
as preces do vosso povo e dai ao nosso
tempo a vossa paz. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O Evangelho de
Cristo amplia nossos horizontes, e nos
convida a progredir na vida de amor, de
fraternidade e solidariedade.

Primeira Leitura
(1Sm 16,1-13)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel

Naqueles dias: 1O Senhor disse a Samuel:
’Até quando ficarás chorando por causa
de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que
não reine mais sobre Israel? Enche o chi-
fre de óleo e vem, para que eu te envie
à casa de Jessé de Belém, pois escolhi
um rei para mim entre os seus filhos’.
2Samuel ponderou: ’Como posso ir? Se
Saul o souber, vai-me matar’. O Senhor
respondeu: ’Tomarás contigo uma novi-
lha da manada, e dirás: ’Vim para ofere-
cer um sacrifı́cio ao Senhor’. 3Convidarás
Jessé para o sacrifı́cio. Eu te mostrarei o
que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te
designar’. 4Samuel fez o que o Senhor lhe
disse, e foi a Belém. Os anciãos da cidade
vieram-lhe ao encontro, e perguntaram:
’É de paz a tua vinda?’ 5’Sim, é de paz’,
respondeu Samuel. ’Vim para fazer um
sacrifı́cio ao Senhor. Purificai-vos e vinde
comigo, para que eu ofereça a vı́tima’.
Ele purificou então Jessé e seu filhos e
convidou-os para o sacrifı́cio. 6Assim que
chegaram, Samuel viu a Eliab, e disse
consigo: ’Certamente é este o ungido do
Senhor!’ 7Mas o Senhor disse-lhe: ’Não
olhes para a sua aparência nem para a
sua grande estatura, porque eu o rejei-
tei. Não julgo segundo os critérios do
homem: o homem vê as aparências, mas
o senhor olha o coração’. 8Então Jessé
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Paróquia São Jose Operário

chamou Abinadab e apresentou-o a Sa-
muel, que disse: ’Também não é este que
o Senhor escolheu’. 9Jessé trouxe-lhe de-
pois Sama, e Samuel disse: ’A este tam-
pouco o Senhor escolheu’. 10Jessé fez vir
seus sete filhos à presença de Samuel,
mas Samuel disse: ’O Senhor não esco-
lheu a nenhum deles’. 11E acrescentou:
’Estão aqui todos os teus filhos?’ Jessé
respondeu: ’Resta ainda o mais novo, que
está apascentando as ovelhas’. E Samuel
ordenou a Jessé: ’Manda buscá-lo, pois
não nos sentaremos à mesa, enquanto
ele não chegar’. 12Jessé mandou buscá-
lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa
aparência. E o Senhor disse: ’Levanta-te,
unge-o: é este!’ 13Samuel tomou o chifre
com óleo e ungiu Davi na presença de
seus irmãos. E a partir daquele dia, o
espı́rito do Senhor se apoderou de Davi.
A seguir, Samuel se pôs a caminho e vol-
tou para Ramá.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 88)

−Encontrei e escolhi a Davi, meu ser-
vidor.
−Outrora vós falastes em visões a vossos
santos: Coloquei uma coroa na cabeça
de um herói e do meio deste povo escolhi
o meu Eleito.
−Encontrei e escolhi a Davi, meu ser-
vidor, e o ungi, para ser rei, com meu
óleo consagrado. Estará sempre com ele
minha mão onipotente, e meu braço po-
deroso há de ser a sua força.
−Ele, então, me invocará: ’Ó Senhor, vós
sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu
Rochedo onde encontro a salvação! E por
isso farei dele o meu filho primogênito,
sobre os reis de toda a terra farei dele o
Rei altı́ssimo.

Anúncio do Evangelho
(Mc 2,23-28)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
23Jesus estava passando por uns cam-
pos de trigo, em dia de sábado. Seus
discı́pulos começaram a arrancar espi-
gas, enquanto caminhavam. 24Então os
fariseus disseram a Jesus: ’Olha! Por
que eles fazem em dia de sábado o que
não é permitido?’ 25Jesus lhes disse: ’Por
acaso, nunca lestes o que Davi e seus
companheiros fizeram quando passaram
necessidade e tiveram fome? 26Como ele
entrou na casa de Deus, no tempo em que
Abiatar era sumo sacerdote, comeu os
pães oferecidos a Deus, e os deu também
aos seus companheiros? No entanto, só
aos sacerdotes é permitido comer esses
pães.’ 27E acrescentou: ’O sábado foi
feito para o homem, e não o homem para
o sábado. 28Portanto, o Filho do Homem
é senhor também do sábado.’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Rezemos confiantes ao Deus que é rico
em amor e misericórdia, e não nos aban-
dona em nossas necessidades.
−Ó Deus, atendei-nos por vossa bon-
dade

1. QUANDO vossa Igreja anuncia com
firmeza e alegria o Evangelho e
torna-se sinal vivo de vosso Reino.

2. QUANDO desapegamos dos laços
dominadores e gananciosos do ter,
do poder e do prazer, e buscamos o
que é justo e legı́timo.

3. QUANDO compreendemos como leis
que nos ajuda numa sadia con-
vivência humana e nos fazem prati-
cantes da verdade, da caridade e da
justiça.
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Sobre as Oferendas
Concedei-nos, ó Deus, a graça de partici-
par constantemente da Eucaristia, pois
todas as vezes que celebra este sacrifı́cio
torna-se presente a nossa redenção. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso
Espı́rito de caridade, para que vivam uni-
dos no vosso amor os que alimentais com
o mesmo pão. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 19 − Quarta-Feira

2ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Outra vez enfren-
tam Jesus não pelo bem que Ele faz, mas
porque não sei o sábado para a prática
o bem. O “respeito” à lei embate com a
salvação que Cristo veio trazer! A dig-
nidade humana faz o homem ea mulher
terem seus dias de liberdade, mas o bem
não está preso ao tempo ou à norma. Por
isso, Jesus diz àquele homem aleijado:
“Levanta-te e fica aqui no meio!”. E Jesus
o curou. Será que nós pensamos muito
antes de praticar o bem?

Oração
Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade
as preces do vosso povo e dai ao nosso
tempo a vossa paz. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra é o ca-
minho que nos leva à fonte eterna de vida
e salvação que é Jesus, o Filho de Deus.

Primeira Leitura
(1Sm 17,32-33.37.40-51)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 32Davi foi conduzido a
Saul e lhe disse: ’Ninguém desanime por
causa desse filisteu! Eu, teu servo, lu-
tarei contra ele’. 33Mas Saul ponderou:
’Não poderás enfrentar esse filisteu, pois

tu és só ainda um jovem, e ele é um ho-
mem de guerra desde a sua mocidade’.
37Davi respondeu: ’O Senhor me livrou
das garras do leão e das garras do urso.
Ele me salvará também das mãos deste
filisteu’. Então Saul disse a Davi: ’Vai,
e que o Senhor esteja contigo’. 40Em se-
guida, tomou o seu cajado, escolheu no
regato cinco pedras bem lisas e colocou-
as no seu alforje de pastor, que lhe ser-
via de bolsa para guardar pedras. De-
pois, com a sua funda na mão, avançou
contra o filisteu. 41Este, que se vinha
aproximando mais e mais, precedido do
seu escudeiro, 42quando pôde ver bem
Davi desprezou-o, porque era muito jo-
vem, ruivo e de bela aparência. 43E lhe
disse: ’Sou por acaso um cão, para vi-
res a mim com um cajado?’ E o filisteu
amaldiçoou Davi em nome de seus deu-
ses. 44E acrescentou: ’Vem, e eu darei a
tua carne às aves do céu e aos animais
da terra!’ 45Davi respondeu: ’Tu vens
a mim com espada, lança e escudo; eu,
porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-
poderoso, o Deus dos exércitos de Israel
que tu insultaste! 46Hoje mesmo, o Se-
nhor te entregará em minhas mãos, e te
abaterei e te cortarei a cabeça, e darei
o teu cadáver e os cadáveres do exército
dos filisteus às aves do céu e aos animais
da terra, para que toda a terra saiba que
há um Deus em Israel. 47E toda esta
multidão de homens conhecerá que não
é pela espada nem pela lança que o Se-
nhor concede a vitória; porque o Senhor
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é o árbitro da guerra, e ele vos entregará
em nossas mãos’. 48Logo que o filisteu
avançou e marchou em direção a Davi,
este saiu das linhas de formação e cor-
reu ao encontro do filisteu. 49Davi me-
teu, então, a mão no alforje, apanhou
uma pedra e arremessou-a com a funda,
atingindo o filisteu na fronte com tanta
força, que a pedra se encravou na sua
testa e o gigante tombou com o rosto em
terra. 50E assim Davi venceu o filisteu,
ferindo-o de morte com uma funda e uma
pedra. E, como não tinha espada na mão,
51correu para o filisteu, chegou junto dele,
arrancou-lhe a espada da bainha e aca-
bou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça.
Vendo morto o seu guerreiro mais valente,
os filisteus fugiram.s

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 143)

−Bendito seja o Senhor, meu rochedo!
−Bendito seja o Senhor, meu rochedo,
que adestrou minhas mãos para a luta, e
os meus dedos treinou para a guerra!
−Ele é meu amor, meu refúgio, liberta-
dor, fortaleza e abrigo; É meu escudo: é
nele que espero, ele submete as nações a
meus pés.
−Um canto novo, meu Deus, vou cantar-
vos, nas dez cordas da harpa louvar-vos,
a vós que dais a vitória aos reis e salvais
vosso servo Davi.

Anúncio do Evangelho
(Mc 3,1-6)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1Jesus entrou de novo
na sinagoga. Havia ali um homem com
a mão seca. 2Alguns o observavam para
ver se haveria de curar em dia de sábado,

para poderem acusá-lo. 3Jesus disse ao
homem da mão seca: ’Levanta-te e fica
aqui no meio!’ 4E perguntou-lhes: ’É per-
mitido no sábado fazer o bem ou fazer o
mal? Salvar uma vida ou deixá-la mor-
rer?’ Mas eles nada disseram. 5Jesus,
então, olhou ao seu redor, cheio de ira e
tristeza, porque eram duros de coração;
e disse ao homem: ’Estende a mão.’ Ele
a estendeu e a mão ficou curada. 6Ao
sairem, os fariseus com os partidários de
Herodes, imediatamente tramaram, con-
tra Jesus, a maneira como haveriam de
matá-lo.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Roguemos confiantes ao Pai de infinita
bondade, que venha em auxı́lio de seu
povo que Ihe suplica confiante, dizendo:
−Por vosso amor, santifibe-nos, Se-
nhor!

1. POR todos os que procuram praticar
o bemea caridade, a justiça e a paz.

2. POR todos que se empenham na de-
fesa da vida e da dignidade humana.

3. POR todos os que trabalham com
os mais pobres, com os excluı́dos e
abandonados.

4. POR nossa Comunidade, para que
seja fiel, servidora e comprometida
com a verdade de Cristo.

Sobre as Oferendas
Concedei-nos, ó Deus, a graça de par-
ticipar constantemente da Eucaristia,
pois todas as vezes que celebramos
este sacrifı́cio torna-se presente a nossa
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso
Espı́rito de caridade, para que vivam uni-
dos no vosso amor os que alimentais com
o mesmo pão. Por Cristo, nosso Senhor.
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Dia 20 − Quinta-Feira

São Sebastião

Cor Litúrgica: Vermelha
Motivação Inicial: São Sebastião que é
um santo muito querido do povo. Embora
estejamos bem distantes de sua história,
pois viveu no inı́cio do século IV, mas seu
exemplo continua a nos tocar profunda-
mente. Ele não teve medo de testemu-
nhar sua fé em Cristo, mesmo diante do
terrı́vel imperador Diocleciano. Com o
martı́rio calaram sua voz, mas não seu
testemunho de amor a Jesus. Aprende-
mos dele os testemunhos de nossa fé na
realidade em que vivemos.

Oração
Dai-nos, ó Deus, o espı́rito de fortaleza
para que, sustentados pelo exemplo de
São Sebastião, vosso glorioso mártir, po-
demos aprender com ele a obedecer mais
a vós do que aos homens. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A multidão
acercou-se de Jesus e ouvia sua Papa-
vra, pois viam nele a presença viva do
Senhor no meio de seu povo.

Primeira Leitura
(1Sm 18,6-9;19,1-7)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 6Quando Davi voltou, de-
pois de ter matado o filisteu, as mulheres
de todas as cidades de Israel saı́ram ao
encontro do rei Saul, dançando e can-
tando alegremente ao som de tamborins
e cı́mbalos. 7E, enquanto dançavam, di-
ziam em coro: ’Saul matou mil, mas Davi
matou dez mil’. 8Saul ficou muito enco-
lerizado com isto e não gostou nada da
canção, dizendo: ’A Davi deram dez mil, e

a mim somente mil. Que lhe falta ainda,
senão a realeza?’ 9E, a partir daquele dia,
não olhou mais para Davi com bons olhos.
19,1Saul falou a Jônatas, seu filho, e a to-
dos os seus servos sobre sua intenção de
matar Davi. Mas Jônatas, filho de Saul,
amava profundamente Davi, 2e preveniu-
o a respeito disso, dizendo: ’Saul, meu
pai, procura matar-te; portanto, toma
cuidado amanhã de manhã, e fica oculto
em um esconderijo. 3Eu mesmo sairei em
companhia de meu pai, no campo, onde
estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o
que ele diz, e depois te avisarei de tudo
o que eu souber’. 4Então Jônatas falou
bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescen-
tou: ’Não faças mal algum ao teu servo
Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao
contrário, o que ele tem feito foi muito
proveitoso para ti. 5Arriscou a sua vida,
matando o filisteu, e o Senhor deu uma
grande vitória a todo o Israel. Tu mesmo
foste testemunha e te alegraste. Por que,
então, pecarias, derramando sangue ino-
cente e mandando matar Davi sem mo-
tivo?’ 6Saul, ouvindo isto, e aplacado com
as razões de Jônatas, jurou: ’Pela vida
do Senhor, ele não será morto!’ 7Então
Jônatas chamou Davi e contou-lhe tudo
isto. Levou-o em seguida a Saul, para que
ele retomasse o seu lugar, como antes.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 55)

−É no Senhor que eu confio e nada
temo.
−Tende pena e compaixão de mim, ó
Deus, pois há tantos que me calcam sob
os pés, e agressores me oprimem todo
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dia! Meus inimigos de contı́nuo me es-
pezinham, são numerosos os que lutam
contra mim!
−Do meu exı́lio registrastes cada passo,
em vosso odre recolhestes cada lágrima, e
anotastes tudo isso em vosso livro. Meus
inimigos haverão de recuar bem qualquer
dia em que eu vos invocar;
−tenho certeza: o Senhor está comigo!
Confio em Deus e louvarei sua promessa.
−É no Senhor que eu confio e nada temo:
que poderia contra mim um ser mortal?
Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos
fiz, e vos oferto um sacrifı́cio de louvor.

Anúncio do Evangelho
(Mc 3,7-12)

−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 se retirou para a
beira do mar, junto com seus discı́pulos.
Muita gente da Galiléia o seguia. 8E
também muita gente da Judéia, de Je-
rusalém, da Iduméia, do outro lado do
Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia,
foi até Jesus, porque tinham ouvido fa-
lar de tudo o que ele fazia. 9Então Je-
sus pediu aos discı́pulos que lhe provi-
denciassem uma barca, por causa da
multidão, para que não o comprimisse.
10Com efeito, Jesus tinha curado muitas
pessoas, e todos os que sofriam de al-
gum mal jogavam-se sobre ele para tocá-
lo. 11Vendo Jesus, os espı́ritos maus
caı́am a seus pés, gritando: ’Tu és o Filho
de Deus!’ 12Mas Jesus ordenava severa-
mente para não dizerem quem ele era.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai Santo, santificai nossos sentimen-
tos e purificai nosso coração. Por vossa
bondade incomparável, escutai-nos, Se-
nhor, nosso Deus.
−Iluminai-nos, Senhor, por vosso
amor!

1. TRANSBORDAI o mundo com a luz
de Cristo, e assim todo homem e
toda mulher se reencontrem consigo
mesmos e convosco.

2. TRANSBORDAI vossa Igreja no
serviço fiel do Evangelho e no tes-
temunho autêntico da verdade de
Cristo

3. TRANSBORDAI a ação vivificadora
dos que se põem ao lado dos tris-
tes e desanimados, dos oprimidos e
esquecidos no mundo.

Sobre as Oferendas
Santificai, ó Deus, com a vossa bênção,
as nossas oferendas e acendei em nós
o fogo do vosso amor, que levou São Se-
bastião a vencer os tormentos do martı́rio.
Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus, que estessagrados mistérios nos
concedam a fortaleza de ânimo que levou
vosso mártir São Sebastião a vos servir fi-
elmente e a vencer o martı́rio. Por Cristo,
nosso Senhor.
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Dia 21 − Sexta-Feira

Santa Inês

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O que faz uma moça
muito jovem, com apenas dezesseis anos,
testemunhar com a própria vida seu amor
a Cristo? Santa Inês, diante da alterna-
tiva entre Cristo e sua vida terrena, es-
colhas, sem hesitação, o Cristo, e pelo
martı́rio encontrou-se para sempre com
Ele. Dirigiu-se ao martı́rio com toda a se-
renidade, defendeu sua integridade e não
cedeu aos intentos dos malvados. Uma
espada atravessou-lhe o peito.

Oração
Deus eterno e todo-poderoso, que se-
leciona as criaturas mais frágeis para
confundir os poderosos, dai-nos, ao cele-
brar o martı́rio de Santa Inês, a graça de
imitar sua constância na fé. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra marca
seu encontro conosco TODOS os dias, e
nos chama para pertencermos ao Reino
do Céu.

Primeira Leitura
(1Sm 24,3-21)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias: 3Saul tomou consigo três
mil homens escolhidos em todo o Israel e
saiu em busca de Davi e de seus homens,
até aos rochedos das cabras monteses.
4E chegou aos currais de ovelhas que
encontrou no caminho. Havia ali uma
gruta, onde Saul entrou para satisfazer
suas necessidades. Davi e seus homens
achavam-se no fundo da gruta, 5 e os
homens de Davi disseram-lhe: ’Este cer-
tamente é o dia do qual o Senhor te falou:
’Eu te entregarei o teu inimigo, para que
faças dele o que quiseres’. Então Davi

aproximou-se de mansinho e cortou a
ponta do manto de Saul. 6Mas logo o
seu coração se encheu de remorsos por
ter feito aquilo, 7e disse aos seus homens:
’Que o Senhor me livre de fazer uma coisa
dessas ao ungido do Senhor, levantando
a minha mão contra ele, o ungido do Se-
nhor’. 8Com essas palavras, Davi con-
teve os seus homens, e não permitiu que
se lançassem sobre Saul. Este deixou
a gruta e seguiu seu caminho. 9Davi
levantou-se a seguir, saiu da gruta e gri-
tou atrás dele: ’Senhor, meu rei!’ Saul
voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e
prostrou-se. 10E disse a Saul: ’Por que
dás ouvidos às palavras dos que te dizem
que Davi procura fazer-te mal? 11Viste
hoje com teus próprios olhos que o Se-
nhor te entregou em minhas mãos, na
gruta. Renunciando a matar-te! poupei-
te a vida, porque pensei: Não levantarei
a mão contra o meu senhor, pois ele é o
ungido do Senhor, 12e meu pai. Presta
atenção, e vê em minha mão a ponta do
teu manto. Se eu cortei este pedaço do
teu manto e não te matei, reconhece que
não há maldade nem crime em mim, que
não pequei contra ti. Tu, porém, andas
procurando tirar-me a vida. 13Que o Se-
nhor seja nosso juiz e que ele me vingue
de ti. Mas eu nunca levantarei a minha
mão contra ti. 14’Dos ı́mpios sairá a im-
piedade’, diz o antigo provérbio; por isso,
a minha mão não te tocará. 15A quem
persegues tu, ó rei de Israel? A quem
persegues? Um cão morto! E uma pulga!
16Pois bem! O senhor seja juiz e julgue
entre mim e ti. Que ele examine e de-
fenda a minha causa, e me livre das tuas
mãos’. 17Quando Davi terminou de falar,
Saul lhe disse: ’É esta a tua voz, ó meu fi-
lho Davi? E começou a clamar e a chorar
18Depois disse a Davi: ’Tu és mais justo
do que eu, porque me tens feito bem e
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eu só te tenho feito mal. 19Hoje me re-
velaste a tua bondade para comigo, pois
o Senhor me entregou em tuas mãos e
não me mataste. 20Qual é o homem que,
encontrando o seu inimigo, o deixa ir em-
bora tranqüilamente? Que o Senhor te
recompense pelo bem que hoje me fizeste.
21Agora, eu sei com certeza que tu serás
rei, e que terás em tua mão o reino de
Israel’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 56)

−Piedade, Senhor, tende piedade.
−Piedade, Senhor, piedade, pois em vós
se abriga a minh’alma! De vossas asas,
à sombra, me achego, até que passe a
tormenta, Senhor!
−Lanço um grito ao Senhor Deus
Altı́ssimo, a este Deus que me dá todo
o bem. Que me envie do céu sua ajuda e
confunda os meus opressores! Deus me
envie sua graça e verdade!
−Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa
glória refulja na terra! Vosso amor é mais
alto que os céus, mais que as nuvens a
vossa verdade!

Anúncio do Evangelho
(Mc 3,13-19)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 13Jesus subiu ao monte
e chamou os que ele quis. E foram até
ele. 14Então Jesus designou Doze, para
que ficassem com ele e para enviá-los
a pregar, 15com autoridade para expul-
sar os demônios. 16Designou, pois, os
Doze: Simão, a quem deu o nome de Pe-
dro; 17Tiago e João, filhos de Zebedeu,

aos quais deu o nome de Boanerges, que
quer dizer ’filhos do trovão’; 18André, Fi-
lipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago,
filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu,
19e Judas Iscariotes, aquele que depois o
traiu.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Senhor Deus, vossa Palavra que ouvimos
fortaleceu nossa fé e nossa esperança.
Humildes vos pedimos: −Fazei-nos, Se-
nhor, instrumentos de vVosa paz!

1. PORQUE podemos viver com inten-
sidade vosso Reino e testemunhá-lo
em nossa vivência social.

2. PORQUE é possı́vel despertar nossa
consciência para a solidariedade, as-
sumindo a defesa dos mais fracos
na sociedade.

3. PORQUE há missionários e
missionários com dedicação e
determinação pela causa do Reino e
da vida, às vezes tão ferida.

Sobre as Oferendas
Aceitai, ó Deus, nossa humilde homena-
gem na comemoração da virgem Santa
Inês e concedei-nos, por esta oblação
purı́ssima, manter acesa em nossos
corações a chama do vosso amor. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Nutridos pelo pão do céu, imploramos,
ó Deus, vossa clemência, para que,
alegrando-nos com a festa de Santa Inês,
possamos alcançar perdão para os nos-
sos pecados, graça e proteção para nos-
sas vidas e finalmente a glória eterna.
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Dia 22 − Sábado

2ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: Jesus instruiu seus
discı́pulos e a multidão se dele dele. O
povo o procura, pois sabe que nele en-
contra a vida. Sua fidelidade ao Pai e
entrega sem limites em favor do Reino
preocupado até sua própria famı́lia, que
o acha “o fora de si”. Junto de Jesus
estão o povo, os discı́pulos e seus paren-
tes. Com qual deles nos identificamos?
Ele nos revelamos o rosto do Pai que tem
misericórdia de nós.

Oração
Deus eterno e todo nosso poderoso, que
governais o céu e a terra, escudo com
bondade as preces do voSso povo e dai
ao tempo a vossa paz. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: Ouvir com fé a
Palavra é abrir-se à verdade eterna que
se apresenta diante de nós. E Jesus é o
caminho que nos conduz.

Primeira Leitura
(2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27)

Inı́cio do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias: 1Davi regressou da der-
rota que infligiu aos amalecitas, e esteve
dois dias em Siceleg. 2No terceiro dia,
apareceu um homem, que vinha do acam-
pamento de Saul, com as vestes rasga-
das e a cabeça coberta de pó. Ao chegar
perto de Davi, prostrou-se por terra e
fez-lhe uma profunda reverência. 3Davi
perguntou-lhe: ’Donde vens?’ Ele res-
pondeu: ’Salvei-me do acampamento de
Israel’. 4’Que aconteceu?’, perguntou-lhe
Davi. ’Conta-me tudo!’ Ele respondeu:
’As tropas fugiram da batalha, e muitos
do povo caı́ram mortos. Até Saul e o seu

filho Jônatas pereceram!’ 11Então Davi
tomou suas próprias vestes e rasgou-as,
e todos os que estavam com ele fizeram
o mesmo. 12Lamentaram-se, choraram
e jejuaram até à tarde, por Saul e por
seu filho Jônatas, e por causa do povo
do Senhor e da casa de Israel, porque
haviam tombado pela espada. 19’Tua
glória, ó Israel, jaz ferida de morte so-
bre os teus montes. Como tombaram os
fortes! 23Saul e Jônatas, amados e belos,
nem vida nem morte os puderam separar,
mais velozes que as águias, mais fortes
que os leões. 24Filhas de Israel, chorai
sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura
suntuosa e ornava de ouro os vossos ves-
tidos. 25Como tombaram os fortes em
plena batalha! Jônatas foi morto sobre as
tuas alturas. 26Choro por ti, meu irmão
Jônatas. Tu me eras tão querido; tua ami-
zade me era mais cara que o amor das
mulheres. 27Como tombaram os fortes,
como pereceram as armas de guerra!’

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 79)

−Resplandecei a vossa face, e nós se-
remos salvos!
−Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós,
que a José apascentais qual um rebanho!
Vós, que sobre os querubins vos assen-
tais, aparecei cheio de glória e esplen-
dor ante Efraim e Benjamim e Manassés!
Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e
vinde logo nos trazer a salvação!
−Até quando, ó Senhor, vos irritais, ape-
sar da oração do vosso povo? Vós nos
destes a comer o pão das lágrimas, e a
beber destes um pranto copioso. Para
os vizinhos somos causa de contenda, de
zombaria para os nossos inimigos.
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Anúncio do Evangelho
(Mc 3,20-21)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 20Jesus voltou para casa
com os discı́pulos. E de novo se reuniu
tanta gente que eles nem sequer podiam
comer. 21Quando souberam disso, os pa-
rentes de Jesus saı́ram para agarrá-lo,
porque diziam que estava fora de si.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Sede-nos propı́cio, Senhor Deus, e aco-
lhei em Vossa misericórdia, o que vos
apresentamos confiantes.
−Senhor Deus, ouvi-nos!

1. FORTIFICAI vossa Igreja em sua

missão e fazei nela surgir muitos
servidores de vosso Reino.

2. FORTIFICAI com vosso amor os que
andam tristes, desanimados e quase
sem esperança.

3. FORTIFICAI a fé dos lı́deres das Co-
munidades cristās e dos Ministros
de vossa Igreja e de vosso Reino.

Sobre as Oferendas
Concedei-nos, ó Deus, a graça de partici-
par constantemente da Eucaristia, pois
todas as vezes que celebra este sacrifı́cio
torna-se presente a nossa redenção. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Penetrai-nos, ó Deus, com o vos- so
Espı́rito de caridade, para que vivam uni-
dos no vosso amor os que alimentais com
o mesmo pão. Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 23 − 3º Domingo do Tempo Comum

3º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

O povo de Israel fez uma grande ex
periência de renascer pela Palavra de
Deus, em sua volta do exı́lio. Na sina-
goga de Nazaré, o Cristo revela-se como o
Messias, como havia dito o profeta Isaı́as.
Hoje, a Comunidade reunida no Senhor
pode redescobrir o caminho da salva-
guarda vivendo na solidariedade e na es-
cuta e vivência do Evangelho de Cristo.

Oração

DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO,
dirigi a nossa vida segundo o vosso amor,
para que possamos, em nome do vosso
Filho, frutificar em boas obras. Por nosso

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

O Evangelho será sempre uma boa
notı́cia desde a sinagoga de Nazaré, em
nosso tempo de agora e nos dias futuros.

Primeira Leitura
(Ne8,2-4a.5-6.8-10)

Leitura do Livro de Neemias
Naqueles dias: 2O sacerdote Esdras apre-
sentou a Lei diante da assembléia de ho-
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mens, de mulheres e de todos os que
eram capazes de compreender. Era o
primeiro dia do sétimo mês. 3Assim,
na praça que fica defronte da porta das
Âguas, Esdras fez a leitura do livro,
desde o amanhecer até ao meio-dia, na
presença dos homens, das mulheres e de
todos os que eram capazes de compreen-
der. E todo o povo escutava com atenção
a leitura do livro da Lei. 4aEsdras, o es-
criba, estava de pé sobre um estrado de
madeira, erguido para esse fim. 5Estando
num lugar mais alto, ele abriu o livro à
vista de todo o povo. E, quando o abriu,
todo o povo ficou de pé. 6Esdras ben-
disse o Senhor, o grande Deus, e todo
o povo respondeu, levantando as mãos:
’Amém! Amém!’ Depois inclinaram-se e
prostraram-se diante do Senhor, com o
rosto em terra. 8E leram clara e distinta-
mente o livro da Lei de Deus e explicaram
seu sentido, de maneira que se pudesse
compreender a leitura. 9O governador Ne-
emias e Esdras, sacerdote e escriba, e os
levitas que instruı́am o povo, disseram
a todos: ’Este é um dia consagrado ao
senhor, vosso Deus! Não fiqueis tristes
nem choreis’, pois todo o povo chorava
ao ouvir as palavras da Lei. 10E Neemias
disse-lhes: ’Ide para vossas casas e comei
carnes gordas, tomai bebidas doces e re-
parti com aqueles que nada prepararam,
pois este dia é santo para o nosso Senhor.
Não fiqueis tristes, porque a alegria do
Senhor será a vossa força’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 18b)

−Vossa Lei é perfeita, ó Senhor, vossas
palavras são espı́rito e vida!
−A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto
para a alma! O testemunho do Senhor
é fiel, sabedoria dos humildes. Os pre-
ceitos do Senhor são precisos, alegria ao
coração. O mandamento do Senhor é bri-
lhante, para os olhos é uma luz.

−É puro o temor do Senhor, imutável
para sempre. Os julgamentos do Senhor
são corretos e justos igualmente.
−Que vos agrade o cantar dos meus
lábios e a voz da minha alma; que ela
chegue até vós, ó Senhor, meu Rochedo
e Redentor!

Segunda Leitura
(1Cor 12,12-14.27)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 12Como o corpo é um, embora
tenha muitos membros, e como todos os
membros do corpo, embora sejam mui-
tos, formam um só corpo, assim também
acontece com Cristo. 13De fato, todos nós,
judeus ou gregos, escravos ou livres, fo-
mos batizados num único Espı́rito, para
formarmos um único corpo, e todos nós
bebemos de um único Espı́rito. 14Com
efeito, o corpo não é feito de um membro
apenas, mas de muitos membros. 15Se o
pé disser: ’Eu não sou mão, portanto não
pertenço ao corpo’, nem por isso deixa de
pertencer ao corpo. 16E se o ouvido disser:
’Eu não sou olho, portanto não pertenço
ao corpo’, nem por isso deixa de perten-
cer ao corpo. 17Se o corpo todo fosse
olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo
todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
18De fato, Deus dispôs os membros e cada
um deles no corpo, como quis. 19Se hou-
vesse apenas um membro, onde estaria
o corpo? 20Há muitos membros, e, no
entanto, um só corpo. 21O olho não pode,
pois, dizer à mão: ’Não preciso de ti’. Nem
a cabeça pode dizer aos pés: ’Não preciso
de vós’. 22Antes pelo contrário, os mem-
bros do corpo que parecem ser mais fra-
cos são muito mais necessários do que se
pensa. 23Também os membros que con-
sideramos menos honrosos, a estes nós
cercamos com mais honra, e os que te-
mos por menos decentes, nós os tratamos
com mais decência. 24Os que nós consi-
deramos decentes não precisam de cui-
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dado especial. Mas Deus, quando formou
o corpo, deu maior atenção e cuidado
ao que nele é tido como menos honroso,
25para que não haja divisão no corpo e,
assim, os membros zelem igualmente uns
pelos outros. 26Se um membro sofre, to-
dos os membros sofrem com ele; se é
honrado, todos os membros se regozijam
com ele. 27Vós, todos juntos, sois o corpo
de Cristo e, individualmente, sois mem-
bros desse corpo. 28E, na Igreja, Deus
colocou, em primeiro lugar, os apóstolos;
em segundo lugar, os profetas; em ter-
ceiro lugar, os que têm o dom e a missão
de ensinar; depois, outras pessoas com
dons diversos, a saber: dom de milagres,
dom de curas, dom para obras de mise-
ricórdia, dom de governo e direção, dom
de lı́nguas. 29Acaso todos são apóstolos?
Todos são profetas? Todos ensinam? To-
dos realizam milagres? 30Todos têm o
dom das curas? Todos falam em lı́nguas?
Todos as interpretam?

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Lc 1,1-4;4,14-21)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.
1Muitas pessoas já tentaram escrever a
história dos acontecimentos que se re-
alizaram entre nós, 2como nos foram
transmitidos por aqueles que, desde o
princı́pio, foram testemunhas oculares e
ministros da palavra. 3Assim sendo, após
fazer um estudo cuidadoso de tudo o que
aconteceu desde o princı́pio, também eu
decidi escrever de modo ordenado para
ti, excelentı́ssimo Teófilo. 4Deste modo,
poderás verificar a solidez dos ensina-
mentos que recebeste. Naquele tempo:
4,14Jesus voltou para a Galiléia, com a
força do Espı́rito, e sua fama espalhou-se
por toda a redondeza. 15Ele ensinava nas

suas sinagogas e todos o elogiavam. 16E
veio à cidade de Nazaré, onde se tinha cri-
ado. Conforme seu costume, entrou na
sinagoga no sábado, e levantou-se para
fazer a leitura. 17Deram-lhe o livro do
profeta Isaı́as. Abrindo o livro, Jesus
achou a passagem em que está escrito:
18’O Espı́rito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção
para anunciar a Boa Nova aos pobres;
enviou-me para proclamar a libertação
aos cativos e aos cegos a recuperação da
vista; para libertar os oprimidos 19e para
proclamar um ano da graça do Senhor.’
20Depois fechou o livro, entregou-o ao aju-
dante, e sentou-se. Todos os que estavam
na sinagoga tinham os olhos fixos nele.
21Então começou a dizer-lhes: ’Hoje se
cumpriu esta passagem da Escritura que
acabastes de ouvir.’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

A vós, Deus Pai todo-poderoso, elevamos
nossas súplicas, pois sem vosso auxı́lio,
de nada somos capazes. Ouvi o povo que
vos clama com fé, rezando: −Pai Santo,
atendei-nos!

1. CONFIRMAI vossa Igreja em sua
missão de anunciar o Evangelho, e
propor a vida para todos os homens
e mulheres, nós clamamos a vós,
Senhor.

2. OLHAI com misericórdia para
nossa Comunidade e fortalecei-a na
esperança de viver na fratemidade
e na solidariedade, nós clamamos a
vós, Senhor.

3. FORTALECEI o empenho das pes-
soas de bem em favor da paz e da
concórdia entres os povos e nações,
nós clamamos a vós, Senhor.

4. DAI-NOS um coração simples e hu-
milde, capaz de compreender os si-
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nais dos tempos e ter atitudes liber-
tadoras, nós clamamos a vós, Se-
nhor.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Jesus ensina na sinagoga, encontra aco-
lhida, mas também o pouco-caso. Sus-
tentado pela força do Pai e na sua fideli-
dade, não hesitou em proclamar o Reino.
Unidos na Comunidade, partilhando nos-
sos dons, somos sinais do Reino.

Sobre as Oferendas

Orai irmãos e irmãs, para que esta nossa
famı́lia, reunida em nome de Cristo,
possa oferecer um sacrifı́cio que seja
aceito por Deus Pai todo-poderoso.

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
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
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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: CONCEDEI-NOS, DEUS
TODO-PODEROSO, que, tendo recebido
a graça de uma nova vida, sempre nos
gloriemos dos vossos dons. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Dia 24 − Segunda-Feira

São Francisco de Sales

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: São Francisco de
Sales, nascido em 1567, foi sacerdote,
bispo e muito importante para o mundo
e para a Igreja. Tinha um espı́rito no-
bre e perspicaz. Fora grande conhece-
dor da ciência humana e ardoroso prega-
dor do Evangelho. Com razão afirmava
que o amor é o coração da vida espiritual.
São João Bosco inspirou-se em seu apos-
tolado e sua espiritualidade, dando seu
nome à Congregação: Salesianos! Intuiu
a grande importância da Imprensa. Por
isso, é patrono dos jornalistas e escrito-
res católicos. Morreu em Lião, França,
em dezembro de 1622.

Oração
Ó Deus, para a salvação da humanidade,

quisestes que São Francisco de Sales se
fizesse tudo para todos; concedei que,
a seu exemplo, manifestemos sempre a
mansidão do vossso amor no serviço a
nossos irmãos. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A palavra é in-
substituı́vel para para nossa vida. Nela
encontramos a luz que nos guia e a vida
que esperamos, e em Cristo a eterna
salvação.

Primeira Leitura
(2Sm 5,1-7.10)

Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias: 1Todas as tribos de Israel
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vieram encontrar-se com Davi em Hebron
e disseram-lhe: ’Aqui estamos. Somos
teus ossos e tua carne. 2Tempo atrás,
quando Saul era nosso rei, eras tu que di-
rigias os negócios de Israel. E o Senhor te
disse: Tu apascentarás o meu povo Israel
e serás o seu chefe’. 3Vieram, pois, todos
os anciãos de Israel até ao rei em Hebron.
O rei Davi fez com eles uma aliança em
Hebron, na presença do Senhor, e eles o
ungiram rei de Israel. 4Davi tinha trinta
anos quando começou a reinar, e reinou
quarenta anos: 5sete anos e seis meses
sobre Judá, em Hebron, e trinta e três
anos em Jerusalém, sobre todo o Israel
e Judá. 6Davi marchou então com seus
homens para Jerusalém, contra os jebu-
seus que habitavam aquela terra. Estes
disseram a Davi: ’Não entrarás aqui, pois
serás repelido por cegos e coxos’. Com
isso queriam dizer que Davi não conse-
guiria entrar lá. 7Davi, porém, tomou a
fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi.
10Davi ia crescendo em poder, e o Senhor,
Deus Todo-poderoso, estava com ele.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 88)

−Minha verdade e meu amor estarão
sempre com ele.
−Outrora vós falastes em visões a vossos
santos: ’Coloquei uma coroa na cabeça
de um herói e do meio deste povo escolhi
o meu Eleito.
−Encontrei e escolhi a Davi, meu ser-
vidor, e o ungi, para ser rei, com meu
óleo consagrado. Estará sempre com ele
minha mão onipotente, e meu braço po-
deroso há de ser a sua força.
−Minha verdade e meu amor estarão sem-
pre com ele, sua força e seu poder por
meu nome crescerão. Eu farei que ele
estenda sua mão por sobre os mares, e a
sua mão direita estenderei por sobre os
rios.

Anúncio do Evangelho
(Mc 3,22-30)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 22Os mestres da Lei, que
tinham vindo de Jerusalém, diziam que
ele estava possuı́do por Beelzebu, e que
pelo prı́ncipe dos demônios ele expulsava
os demônios. 23Então Jesus os chamou
e falou-lhes em parábolas: ’Como é que
Satanás pode expulsar a Satanás? 24Se
um reino se divide contra si mesmo, ele
não poderá manter-se. 25Se uma famı́lia
se divide contra si mesma, ela não po-
derá manter-se. 26Assim, se Satanás se
levanta contra si mesmo e se divide, não
poderá sobreviver, mas será destruı́do.
27Ninguém pode entrar na casa de um
homem forte para roubar seus bens, sem
antes o amarrar. Só depois poderá sa-
quear sua casa. 28Em verdade vos digo:
tudo será perdoado aos homens, tanto os
pecados, como qualquer blasfêmia que ti-
verem dito. 29Mas quem blasfemar contra
o Espı́rito Santo, nunca será perdoado,
mas será culpado de um pecado eterno.’
30Jesus falou isso, porque diziam: ’Ele
está possuı́do por um espı́rito mau.’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Pai, que nos ama tanto e não se es-
quece de seus filhos e filhas. roguemos
confiantes e com toda a força de nossa
fé.
−Vinde, Senhor, e libertai-nos!

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

2. DA falta de amor e de respeito à
vida.
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3. DO desrespeito à dignidade hu-
mana.

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

5. DO coração humano soberbo,
egoı́sta, interesseiro e descompro-
metido. 6. DE nossas fraquezas e
limitações.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, por este sacrifı́cio de salvação,
acendei em nós o fogo do Espı́rito Santo

que inflamava de modo admirável o
coração ternı́ssimo de São Francisco de
Sales. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos, por
esta Eucaristia, imitar a caridade e man-
sidão de São Francisco de Sales, para
com ele chegarmos à glória do céu. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 25 − Terça-Feira

Conversão de São Paulo

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Celebramos jubilo-
sos a conversão de São Paulo, apóstolo
e fiel missionário. Abraçou com fervor
a causa de Cristo, levando o Evangelho
a todos os cantos do mundo, fundando,
formando e orientando as Comunidades
cristās. Depois que descobriu a pessoa
de Cristo em sua vida, não o abando-
nou jamais, entregando-se ao martı́rio
pela mesma causa que anunciou com
ardor. Que bom seria se nós, cristãos,
vivêssemos mais intensamente nossa fé,
nosso batismo.

Oração
Ó Deus, que instruistes o mundo in-
teiro pela pregação do apóstolo São
Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje sua con-
versão, caminhar para você seguindo
seus exemplos, e ser no mundo testemu-
nhas do Evangelho. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: O Evangelho é
transformador. Quem o acolhe tem atitu-
des diferentes, muda seu coração, como
Paulo, apóstolo.

Primeira Leitura
(At 22,3-16)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo disse ao povo: 3”Eu
sou judeu, nascido em Tarso da Cilı́cia,
mas fui criado aqui nesta cidade. Como
discı́pulo de Gamaliel, fui instruı́do em
todo o rigor da Lei de nossos antepas-
sados, tornando-me zeloso da causa
de Deus, como acontece hoje convosco.
4Persegui até à morte os que seguiam
este Caminho, prendendo homens e mu-
lheres e jogando-os na prisão. 5Disso
são minhas testemunhas o Sumo Sacer-
dote e todo o conselho dos anciãos. Eles
deram-me cartas de recomendação para
os irmãos de Damasco. Fui para lá, a
fim de prender todos os que encontrasse
e trazê-los para Jerusalém, a fim de se-
rem castigados. 6Ora, aconteceu que, na
viagem, estando já perto de Damasco,
pelo meio dia, de repente uma grande
luz que vinha do céu brilhou ao redor
de mim. Caı́ por terra e ouvi uma voz
que me dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me
persegues?’ 8Eu perguntei: ‘Quem és tu,
Senhor?’ 7Ele me respondeu: ‘Eu sou
Jesus, o Nazareno, a quem tu estás per-
seguindo’. 9Meus companheiros viram
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a luz, mas não ouviram a voz que me
falava. 10Então perguntei: ‘Que devo fa-
zer, Senhor?’ O Senhor me respondeu:
‘Levanta-te e vai para Damasco. Ali te ex-
plicarão tudo o que deves fazer’. 11Como
eu não podia enxergar, por causa do bri-
lho daquela luz, cheguei a Damasco gui-
ado pela mão dos meus companheiros.
12Um certo Ananias, homem piedoso e
fiel à Lei, com boa reputação junto de
todos os judeus que aı́ moravam, 13veio
encontrar-me e disse: ‘Saulo, meu irmão,
recupera a vista!’ No mesmo instante, re-
cuperei a vista e pude vê-lo. 14Ele, então,
me disse: ‘O Deus de nossos antepassa-
dos escolheu-te para conheceres a sua
vontade, veres o Justo e ouvires a sua
própria voz. 15Porque tu serás a sua tes-
temunha diante de todos os homens, da-
quilo que viste e ouviste. 16E agora, o
que estás esperando? Levanta-te, recebe
o batismo e purifica-te dos teus pecados,
invocando o nome dele!’”

−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!R.
−Pois comprovado é seu amor para co-
nosco, para sempre ele é fiel!

Anúncio do Evangelho
(Mc 16,15-18)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus se manifestou aos
onze discı́pulos, 15e disse-lhes: Ide pelo
mundo inteiro e anunciai o Evangelho
a toda criatura! 16Quem crer e for bati-
zado será salvo. Quem não crer será con-

denado. 17Os sinais que acompanharão
aqueles que crerem serão estes: expul-
sarão demônios em meu nome, falarão
novas lı́nguas; 18se pegarem em serpen-
tes ou beberem algum veneno mortal não
lhes fará mal algum; quando impuserem
as mãos sobre os doentes, eles ficarão
curados.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Na alegria da fé em Cristo, e celebrando
a graça da conversão de São Paulo, ele-
vemos nossas súplicas ao Pai, e digamos
confiantes: −Senhor, transformai-nos!

1. TORNAI viva e presente nossa fé e
nossa esperança em vós e em vossa
Igreja peregrina.

2. TORNAI fecunda a ação missionária
em nossas comunidades e em toda
a vossa lgreja.

3. TORNAI viva e eficaz a ação dos
cristãos Leigos no meio do mundo e
no ambiente em que vivem e traba-
lham.

4. TORNAI a cidade de São Paulo um
lugar de convivência humana digna
e onde reine a solidariedade e a paz.

Sobre as Oferendas
Que o vosso Espı́rito, ó Deus, nos con-
ceda nesta celebração a luz da fé que
sempre iluminou o apóstolo São Paulo
para anunciar o vosso nome aos povos.
Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Que esta comunhão, Senhor nosso Deus,
alimente em nós o ardor da caridade que
inflamava o apóstolo São Paulo em sua
solicitude por todas as Igrejas. Por Cristo,
nosso Senhor.
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Dia 26 − Quarta-Feira

São Timóteo - São Tito

Cor Litúrgica: Branca
Motivação Inicial: São Timóteo era filho
de pai pagão e de mãe judia. Foi disci-
pulos e colaborador fiel de Paulo, e foi
por ele colocado diante da Comunidade
de Efeso, como bispo. São Tito também
foi companheiro de Paulo na ação mis-
sionária, e esteve mais presente junto à
Igreja de Creta. Eles são destinatários
de Cartas Pastorais de Paulo, onde já
transparecem os primeiros Ministérios
na Igreja. Que o Senhor nos dê a força
para sermos agora as testemunhas de
seu Reino.

Oração
Ó Deus, que ornastes São Timóteo e
São Tito com as virtudes dos apóstolos,
concedei-nos pela intercessão de ambos,
viver neste mundo com piedade e justiça,
para chegar ao céu, nossa pátria. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos leva
ao compromisso evangelizador, e não po-
demos ficar alheios à verdade de Cristo,
ao seu anúncio.

Primeira Leitura
(Tt 1,1-5)

Inı́cio da Segunda Carta de São Paulo a
Timóteo
1Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo pelo
desı́gnio de Deus referente à promessa
de vida que temos em Cristo Jesus, 2a
Timóteo, meu querido filho: Graça, mise-
ricórdia e paz da parte de Deus Pai e de
Cristo Jesus, nosso Senhor! 3Dou graças
a Deus, - a quem sirvo com a consciência
pura, como aprendi dos meus antepas-
sados -, quando me lembro de ti, dia e
noite, nas minhas orações. 4Lembrando-

me das tuas lágrimas, sinto grande de-
sejo de rever-te, e assim ficar cheio de ale-
gria. 5Recordo-me da fé sincera que tens,
aquela mesma fé que antes tiveram tua
avó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvida,
assim é também a tua. 6Por este motivo,
exorto-te a reavivar a chama do dom de
Deus que recebeste pela imposição das
minhas mãos. 7Pois Deus não nos deu
um espı́rito de timidez mas de fortaleza,
de amor e sobriedade. 8Não te enver-
gonhes do testemunho de Nosso Senhor
nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre
comigo pelo Evangelho, fortificado pelo
poder de Deus.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 95)

−Anunciai entre as nações os grandes
feitos do Senhor!
−Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
Cantai e bendizei seu santo nome!
−Dia após dia anunciai sua salvação, ma-
nifestai a sua glória entre as nações, e en-
tre os povos do universo seus prodı́gios!
−Ó famı́lia das nações, dai ao Senhor,
ó nações, dai ao Senhor poder e glória,
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
−Publicai entre as nações: Reina o Se-
nhor! Ele firmou o universo inabalável, e
os povos ele julga com justiça.

Anúncio do Evangelho
(Lc 10,1-9)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.
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Naquele tempo: 1O Senhor escolheu ou-
tros setenta e dois discı́pulos e os enviou
dois a dois, na sua frente, a toda cidade e
lugar aonde ele próprio devia ir. 2E dizia-
lhes: ”A messe é grande, mas os trabalha-
dores são poucos. Por isso, pedi ao dono
da messe que mande trabalhadores para
a colheita. 3Eis que vos envio como cor-
deiros para o meio de lobos. 4Não leveis
bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não
cumprimenteis ninguém pelo caminho!
5Em qualquer casa em que entrardes, di-
zei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ 6Se
ali morar um amigo da paz, a vossa paz
repousará sobre ele; se não, ela voltará
para vós. 7Permanecei naquela mesma
casa, comei e bebei do que tiverem, por-
que o trabalhador merece o seu salário.
Não passeis de casa em casa. 8Quando
entrardes numa cidade e fordes bem rece-
bidos, comei do que vos servirem, 9curai
os doentes que nela houver e dizei ao
povo: O Reino de Deus está próximo de
vós

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Na alegria de celebrarmos o testemunho
de São Timóteo e São Tito, vimos confian-
tes, Senhor, nosso Deus, vos apresentar
nossa prece. Acolhei-nos.

−Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na
esperança!

1. PORQUE vossa Igreja é sacramento
de vosso Reino e nos educa na
vivência autêntica da fé e do com
promisso cristão.

2. PORQUE há pessoas dedicadas em
nossas Comunidades e quem nelas
assume com alegria os Ministérios.

3. PORQUE em meio à pluralidade e
diversidade no mundo, por vossa
luz sabemos distinguir os valores
de vosso Reino

Sobre as Oferendas
Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifı́cio
que vamos oferecer em vosso altar na
festa de São Timóteo e São Tito, para
que, alcançando-nos o perdão, glorifique
o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Alimentados pela Eucaristia, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que, seguindo o exemplo
de São Timóteo e São Tito, procuremos
proclamar a fé que abraçaram e praticar
a doutrina que ensinaram. Por Cristo,
nosso Senhor.

Dia 27 − Quinta-Feira

3ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Cristo, assumindo
nossa condição humana, menos a do
pecado, revela-nos o segredo e a imen-
sidão do amor de Deus por nós. E en-
quanto assumimos agora nossa fé den-
tro de nossa história, podemos progre-
dir imensamente no amor que Cristo nos
deu e nos ensinou. Temos ainda nossas
fraquezas e quedas, mas em nosso inte-
rior jamais poderá faltar a disposição em

amar e servir. Eis a medida que devemos
sempre usar.

Oração
Deus eterno e todo-poderoso, dirige a
nossa vida segundo o Vosso amor, para
que possamos, em nome do Vosso Fi-
lho, frutificar em boas obras. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.
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A Palavra do Senhor: Permanecer fiel
ao Senhor, esforçando-se em viver com
intensidade a palavra que ouvimos, é o
dom que Deus nos oferece

Primeira Leitura
(2Sm 7,18-19.24-29)

Leitura do Segundo Livro de Samuel
Depois que Natan falara a Davi, o rei en-
trou no tabernáculo 18foi assentar-se di-
ante do Senhor, e disse: ’Quem sou eu,
Senhor Deus, e o que é a minha famı́lia,
para que me tenhas conduzido até aqui?
19Mas, como isto te parecia pouco, Se-
nhor Deus, ainda fizeste promessas à
casa do teu servo para um futuro dis-
tante. Porque esta é a lei do homem, Se-
nhor Deus! 24Estabeleceste o teu povo, Is-
rael, para que ele seja para sempre o teu
povo; e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus.
25Agora, Senhor Deus, cumpre para sem-
pre a promessa que fizeste ao teu servo e
à sua casa, e faze como disseste! 26Então
o teu nome será exaltado para sempre, e
dirão: ’O Senhor Todo-poderoso é o Deus
de Israel’. E a casa do teu servo Davi per-
manecerá estável na tua presença. 27Pois
tu, Senhor Todo-poderoso, Deus de Is-
rael, fizeste esta revelação ao teu servo:
’Eu te construirei uma casa. Por isso
o teu servo se animou a dirigir-te esta
oração. 28Agora, Senhor Deus, tu és Deus
e tuas palavras são verdadeiras. Pois que
fizeste esta bela promessa ao teu servo,
29abençoa, então, a casa do teu servo,
para que ela permaneça para sempre na
tua presença. Porque és tu, Senhor Deus,
que falaste, e é graças à tua bênção que
a casa do teu servo será abençoada para
sempre’.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 131)

−O Senhor vai dar-lhe o trono de seu
pai, o rei Davi.

−Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi e de
quanto vos foi ele dedicado; do juramento
que ao Senhor havia feito e de seu voto
ao Poderoso de Jacó:
−’Não entrarei na minha tenda, minha
casa, nem subirei à minha cama em
que repouso, não deixarei adormecerem
os meus olhos, nem cochilarem em des-
canso minhas pálpebras, até que eu ache
um lugar para o Senhor, uma casa para
o Forte de Jacó!’
−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!
−Se teus filhos conservarem minha
Aliança e os preceitos que lhes dei a co-
nhecer, os filhos deles igualmente hão de
sentar-se eternamente sobre o trono que
te dei!’
−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!’

Anúncio do Evangelho
(Mc 4,21-25)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse à multidão:
1’Quem é que traz uma lâmpada para
colocá-la debaixo de um caixote, ou de-
baixo da cama? Ao contrário, não a co-
loca num candeeiro? 22Assim, tudo o
que está escondido deverá tornar-se ma-
nifesto, e tudo o que está em segredo
deverá ser descoberto. 23Se alguém tem
ouvidos para ouvir, ouça.’ 24Jesus di-
zia ainda: ’Prestai atenção no que ouvis:
com a mesma medida com que medirdes,
também vós sereis medidos; e vos será
dado ainda mais. 25Ao que tem alguma
coisa, será dado ainda mais; do que não
tem, será tirado até mesmo o que ele tem.’
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−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Deus de bondade, a vós erguemos nossa
súplica confiante. Escutai vossos filhos e
filhas que vos clamam: −Confirma-nos,
Senhor, em vosso Reino!

1. FAZEI brilhar sem cessar em vossa
Igreja a luz de vosso Santo Espı́rito,
para que ela seja fiel anunciada de
vossa verdade.

2. FAZEI com que nossas atitudes
cristãs testemunhem vossa verdade
e os valores de vosso Reino.

3. FAZEI que sejamos coerentes em
nossa fé e que sejam nossas de-
cisões medidas por vosso amor.

4. FAZEI reinar entre nós a força a ale-
gria da fraternidade, e afastai-nos
de toda malı́cia e rancor.

Sobre as Oferendas
Ó Deus, acolhei com bondade as ofertas
que vos apresentamos para que sejam
santificadas e nos tragam a salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que,
tendo pedido a graça de uma nova vida,
sempre nos gloriemos dos VOSsos dons.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 28 − Sexta-Feira

Santo Tomás de Aquino

Cor Litúrgica: Verde

Motivação Inicial: Santo Tomás de
Aquino, nascido em 1225 foi muito agra-
ciado por Deus. Inteligente e muito
humilde, e sempre considerava a ver-
dade presente nos outros, fez a grande
sintética entre a razão e a fé, da filosof-
tia à teologia. Era sempre muito cortês,
próximo e suave no falar. Nada parecia
lhe perturbar. Foi religioso da Ordem
Dominicana, e era uma pessoa intensa
de intensa paixão e contemplação. Os
sábios nunca deixam de contemplar a
Deus.

Oração
Ó Deus, que tornastes Santo Tomás
de Aquino um modelo admirável pela
procura da santidade e amor à ciência
sagrada, dai-nos compreender seus en-
sinamentose seguir seus exemplos.Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra, que
é luz, fortalece nossa vida. Não acolhê-
la é ceder seu lugar ao comodismo e
indiferença.

Primeira Leitura
(2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17)

1No ano seguinte, na época em que os
reis costumavam partir para a guerra,
Davi enviou Joab com os seus oficiais e
todo o Israel, e eles devastaram o paı́s
dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi
ficou em Jerusalém. 2Ora, um dia, ao
entardecer, levantando-se Davi de sua
cama, pôs-se a passear pelo terraço de
sua casa e avistou dali uma mulher que
se banhava. Era uma mulher muito bo-
nita. 3Davi procurou saber quem era essa
mulher e disseram-lhe que era Betsabéia,
filha de Eliam, mulher do hitita Urias.
4aEntão Davi enviou mensageiros para
que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se
com ela. 5Em seguida, Betsabéia voltou
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Paróquia São Jose Operário

para casa. Como ela concebesse, man-
dou dizer a Davi: ’Estou grávida’. 6Davi
mandou esta ordem a Joab: ’Manda-me
Urias, o hitita’. E ele mandou Urias a
Davi. 7Quando Urias chegou, Davi pediu-
lhes notı́cias de Joab, do exército e da
guerra. 8E depois disse-lhe: ’Desce à tua
casa e lava os pés’. Urias saiu do palácio
do rei e, em seguida, este enviou-lhe um
presente real. 9Mas Urias dormiu à porta
do palácio com os outros servos do seu
amo, e não foi para casa. 10aE conta-
ram a Davi, dizendo-lhe: ’Urias não foi
para sua casa’. 13Davi convidou-o para
comer e beber à sua mesa e o embriagou.
Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi-se
deitar no seu leito, em companhia dos
servos do seu senhor, e não desceu para
a sua casa. 14Na manhã seguinte, Davi
escreveu uma carta a Joab e mandou-a
pelas mãos de Urias. 15Dizia nela: ’Colo-
cai Urias na frente, onde o combate for
mais violento, e abandonai-o para que
seja ferido e morra’. 16Joab, que sitiava
a cidade, colocou Urias no lugar onde ele
sabia estarem os guerreiros mais valen-
tes. 17Os que defendiam a cidade, saı́ram
para atacar Joab, e morreram alguns do
exército, da guarda de Davi. E morreu
também Urias, o hitita.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 50)

−Misericórdia, ó Senhor, porque peca-
mos!
−Tende piedade, ó meu Deus, mise-
ricórdia! Na imensidão de vosso amor,
purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pe-
cado, e apagai completamente a minha
culpa!
−Eu reconheço toda a minha iniqüidade,
o meu pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pe-
quei, e pratiquei o que é mau aos vossos
olhos!
−Mostrais assim quanto sois justo na
sentença, e quanto é reto o julgamento

que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci
na iniqüidade e pecador minha mãe me
concebeu.
−Fazei-me ouvir cantos de festa e de ale-
gria, e exultarão estes meus ossos que
esmagastes. Desviai o vosso olhar dos
meus pecados e apagai todas as minhas
transgressões!

Anúncio do Evangelho
(Mc 4,26-34)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo .
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 26Jesus disse à multidão:
’O Reino de Deus é como quando alguém
espalha a semente na terra. 27Ele vai dor-
mir e acorda, noite e dia, e a semente
vai germinando e crescendo, mas ele não
sabe como isso acontece. 28A terra, por
si mesma, produz o fruto: primeiro apa-
recem as folhas, depois vem a espiga e,
por fim, os grãos que enchem a espiga.
29Quando as espigas estão maduras, o
homem mete logo a foice, porque o tempo
da colheita chegou’. 30E Jesus continuou:
’Com que mais poderemos comparar o
Reino de Deus? Que parábola usaremos
para representá-lo? 31O Reino de Deus é
como um grão de mostarda que, ao ser
semeado na terra, é a menor de todas as
sementes da terra. 32Quando é semeado,
cresce e se torna maior do que todas as
hortaliças, e estende ramos tão grandes,
que os pássaros do céu podem abrigar-se
à sua sombra’. 33Jesus anunciava a Pala-
vra usando muitas parábolas como estas,
conforme eles podiam compreender. 34E
só lhes falava por meio de parábolas, mas,
quando estava sozinho com os discı́pulos,
explicava tudo.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade
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Senhor Deus, inspirai nossa vida e aco-
lhei compassivo nossos rogos, que agora
vos dirigimos. Ouvi-nos.
−Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor!

1. VÓS que nos constituı́stes vosso
povo, fortalecei nossa fé e nossa
esperança, e dai-nos a coragem de
servir nos irmãos e irmās, vencendo
nosso egoı́smo.

2. VÓS que sois nossa Luz, inspirai os
cristãos para que se deixem guiar
pela vossa verdade e a outros ilu-
mine através do testemunho.

3. VÓS que chamastes Santo Tomas
à santidade, fazei-nos também des-
cobrir o caminho que nos conduz à
plenitude da vida.

Sobre as Oferendas
Que o vosso Espı́rito, ó Deus, nos con-
ceda nesta celebração a luz da fé que
iluminava Santo Tomás de Aquino na
propagação da vossa glória. Por Cristo,
nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus, que, renova-
dos por esta comunhão e exortados pe-
los ensinamentos de Santo Tomás de
Aquino, vivamos em contı́nua ação de
graças pelos dons que recebemos. Por
Cristo, nosso Senhor.

Dia 29 − Sábado

3ª Semana do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: O Reino de Deus
difunde-se no meio de nossa humani-
dade pela força do amor divino. Ele não
depende de nosso conhecimento ou de
nossa vontade. E isso que nos ensina
Jesus com as parábolas da semente se-
meada na terra ou como um grão de mos-
tarda. O Evangelho convida-nos a levan-
tar nossa cabeça e olhar para além de
nós mesmos, de nosso próprio agir e sen-
tir. Quem confia no Senhor, confia em
seu Reino.

Oração
Deus eternoe todo-poderoso, dirigi a
nossa vida segundo o vosso amor, para
que possamos, em nome do vosso Fi-
lho, frutificar em boas obras. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra que nos
vem do céu quer nos levar para além de
nós mesmos e para a imensidão do amor

de Deus.

Primeira Leitura
(2Sm 12,1-7a.10-17)

Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias: 1O Senhor mandou o pro-
feta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e
lhe disse-lhe: ’Numa cidade havia dois
homens, um rico e outro pobre. 2O rico
possuı́a ovelhas e bois em grande número.
3O pobre só possuı́a uma ovelha peque-
nina, que tinha comprado e criado. Ela
crescera em sua casa junto com seus fi-
lhos, comendo do seu pão, bebendo do
mesmo copo, dormindo no seu regaço.
Era para ele como uma filha. 4Veio um
hóspede à casa do homem rico, e este
não quis tomar uma das suas ovelhas
ou um dos seus bois para preparar um
banquete e dar de comer ao hóspede que
chegara. Mas foi, apoderou - se da ove-
lhinha do pobre e preparou-a para o vi-
sitante’. 5Davi ficou indignado contra
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esse homem e disse a Natã: ’Pela vida
do Senhor, o homem que fez isso merece
a morte! 6Pagará quatro vezes o valor
da ovelha, por ter feito o que fez e não
ter tido compaixão’. 7aNatã disse a Davi:
’Esse homem és tu! Assim diz o Senhor,
o Deus de Israel: 10Por isso, a espada
jamais se afastará de tua casa, porque
me desprezaste e tomaste a mulher do hi-
tita Urias para fazer dela a tua esposa.
11Assim diz o Senhor: Da tua própria
casa farei surgir o mal contra ti e tomarei
as tuas mulheres, sob os teus olhos, e
as darei a um outro, e ele se aproximará
das tuas mulheres à luz deste sol. 12Tu
fizeste tudo às escondidas. Eu, porém,
farei o que digo diante de todo o Israel
e à luz do sol’. 13Davi disse a Natã; ’Pe-
quei contra o Senhor’. Natã respondeu-
lhe: ’De sua parte, o Senhor perdoou o
teu pecado. de modo que não morrerás!
14Entretanto, por teres ultrajado o Senhor
com teu procedimento o filho que te nas-
ceu morrerá’. 15E Natã voltou para a sua
casa. O Senhor feriu o filho que a mulher
de Urias tinha dado a Davi e ele adoeceu
gravemente. 16Davi implorou a Deus pelo
menino e fez um grande jejum. E, vol-
tando para casa, passou a noite deitado
no chão. 17Os anciãos do palácio insis-
tiam com ele para que se levantasse do
chão; mas ele não o quis fazer nem tomar
com eles alimento algum.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 50)

−Criai em mim um coração que seja
puro!
−Criai em mim um coração que seja
puro, dai-me de novo um espı́rito deci-
dido. ó Senhor, não me afasteis de vossa
face, nem retireis de mim o vosso Santo
Espı́rito!
−Dai-me de novo a alegria de ser salvo e
confirmai-me com espı́rito generoso! En-
sinarei vosso caminho aos pecadores, e
para vós se voltarão os transviados.

−Da morte como pena, libertai-me, e mi-
nha lı́ngua exaltará vossa justiça! Abri
meus lábios, ó Senhor, para cantar, e
minha boca anunciará vosso louvor!

Anúncio do Evangelho
(Mc 4,35-41)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
35Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus
disse a seus discı́pulos: ’Vamos para
a outra margem!’ 36Eles despediram a
multidão e levaram Jesus consigo, assim
como estava na barca. Havia ainda ou-
tras barcas com ele. 37Começou a soprar
uma ventania muito forte e as ondas se
lançavam dentro da barca, de modo que
a barca já começava a se encher. 38Jesus
estava na parte de trás, dormindo sobre
um travesseiro. Os discı́pulos o acorda-
ram e disseram: ’Mestre, estamos pere-
cendo e tu não te importas?’ 39Ele se
levantou e ordenou ao vento e ao mar:
’Silêncio! Cala-te!’ O ventou cessou e
houve uma grande calmaria. 40Então Je-
sus perguntou aos discı́pulos: ’Por que
sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?’
41Eles sentiram um grande medo e diziam
uns aos outros: ’Quem é este, a quem até
o vento e o mar obedecem?’

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ao Pai que está sempre pronto para nos
amar e nos acolher em sua misericórdia,
supliquemos confia: −Dai-nos, Senhor,
a força de vosso Reino!

1. CONFIRMAI a ação missionária de
vossa Igreja e inspirai-lhe palavras,
gestos e atitudes que manifestam a
presença de vosso Reino no mundo.
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2. CONFIRMAI os evangelizadores de
nossos dias, para que o Evangelho
alcance a vida e cada coração.

3. CONFIRMAI em vossa misericórdia
aqueles que testemunham o Evan-
gelho e defendem a vida em lugares
mais difı́ceis e exigentes.

4. CONFIRMAI nossas Comunidades
na procura da caridade, do acolhi-
mento fraterno e no serviço de Vosso
Reino.

Sobre as Oferendas

Ó Deus, acolhei com bondade as ofertas
que vos apresentamos para que sejam
santificadas e nos tragam a salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que,
tendo obtido a graça de uma nova vida,
sempre nos gloriemos dos vossos dons.
Por Cristo, nosso Senhor.

Dia 30 − 4º Domingo do Tempo Comum

4º Domingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Jesus é desprezado pelos habitantes de
Nazaré, pois esperavam um Messias es-
petacular e não compreendam a proposta
transformadora de Cristo. Rejeitaram o
anúncio da Boa Nova. Mas a Boa Notı́cia
está ao alcance de todos os que sentam
a acolhê-la, sejam pagãos ou medidos. A
verdade de Cristo há de alcançar todos
os povos, raças, culturas e nações. Há de
alcançar nosso coração.

Oração

CONCEDEI-NOS, SENHOR NOSSO
DEUS, adorar-vos de todo o coração
e amar todas as pessoas com verda-
deira caridade. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espı́rito Santo.

Liturgia da Palavra

Ouvi o Senhor

A Palavra nos dá um programa de
salvação. Dispor-se a acolhê-la é
contrapor-se à atitude do povo de Nazaré,

que rejeitou o mistério de Cristo.

Primeira Leitura
(Jr 1,4-5.17-19)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
Nos dias de Josias, rei de Judá, 4Foi-
me dirigida a palavra do Senhor, dizendo:
5’Antes de formar-te no ventre materno,
eu te conheci; antes de saı́res do seio
de tua mãe, eu te consagrei e te fiz pro-
feta das nações’. 17Vamos, põe a roupa e
o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo
que eu te mandar dizer: não tenhas medo,
senão, eu te farei tremer na presença
deles. 18Com efeito, eu te transforma-
rei hoje numa cidade fortificada, numa
coluna de ferro, num muro de bronze
contra todo o mundo, frente aos reis de
Judá e seus prı́ncipes, aos sacerdotes e
ao povo da terra; 19eles farão guerra con-
tra ti, mas não prevalecerão, porque eu
estou contigo para defender-te’, diz o Se-
nhor.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
(Sl 70)
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−Minha boca anunciará todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor.
−Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor:
que eu não seja envergonhado para sem-
pre! Porque sois justo, defendei-me e
libertai-me! Escutai a minha voz, vinde
salvar-me!
−Sede uma rocha protetora para mim,
um abrigo bem seguro que me salve! Por-
que sois a minha força e meu amparo,
o meu refúgio, proteção e segurança!
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do
ı́mpio.
−Porque sois, ó Senhor Deus, minha
esperança, em vós confio desde a minha
juventude! Sois meu apoio desde antes
que eu nascesse, desde o seio maternal,
o meu amparo.
−Minha boca anunciará todos os dias
vossa justiça e vossas graças incontáveis.
Vós me ensinastes desde a minha juven-
tude, e até hoje canto as vossas maravi-
lhas.

Segunda Leitura
(1Cor 12,31-13,13)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Corı́ntios
Irmãos: 31Aspirai aos dons mais eleva-
dos. Eu vou ainda mostrar-vos um cami-
nho incomparavelmente superior. 13,1Se
eu falasse todas as lı́nguas, as dos ho-
mens e as dos anjos, mas não tivesse
caridade, eu seria como um bronze que
soa ou um cı́mbalo que retine. 2Se eu
tivesse o dom da profecia, se conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, se
tivesse toda a fé, a ponto de transportar
montanhas, mas se não tivesse caridade,
eu não seria nada. 3Se eu gastasse todos
os meus bens para sustento dos pobres,
se entregasse o meu corpo às chamas,
mas não tivesse caridade, isso de nada
me serviria. 4A caridade é paciente, é
benigna; não é invejosa, não é vaidosa,
não se ensoberbece; 5não faz nada de in-
conveniente, não é interesseira, não se

encoleriza, não guarda rancor; 6não se
alegra com a iniqüidade, mas se regozija
com a verdade. 7Suporta tudo, crê tudo,
espera tudo, desculpa tudo. 8A caridade
não acabará nunca. As profecias desa-
parecerão, as lı́nguas cessarão, a ciência
desaparecerá. 9Com efeito, o nosso co-
nhecimento é limitado e a nossa profecia
é imperfeita. 10Mas, quando vier o que
é perfeito, desaparecerá o que é imper-
feito. 11Quando eu era criança, falava
como criança, pensava como criança, ra-
ciocinava como criança. Quando me tor-
nei adulto, rejeitei o que era próprio de
criança. 12Agora nós vemos num espe-
lho, confusamente, mas, então, veremos
face a face. Agora, conheço apenas de
modo imperfeito, mas, então, conhecerei
como sou conhecido. 13Atualmente per-
manecem estas três coisas: fé, esperança,
caridade. Mas a maior delas é a caridade.

−Palavra do Senhor.

Anúncio do Evangelho
(Lc 4,21-30)

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Lucas.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: Entrando Jesus na sina-
goga disse: 21’Hoje se cumpriu esta pas-
sagem da Escritura que acabastes de ou-
vir.’ 22Todos davam testemunho a seu res-
peito, admirados com as palavras cheias
de encanto que saı́am da sua boca. E di-
ziam: ’Não é este o filho de José?’ 23Jesus,
porém, disse: ’Sem dúvida, vós me re-
petireis o provérbio: Médico, cura-te a
ti mesmo. Faze também aqui, em tua
terra, tudo o que ouvimos dizer que fi-
zeste em Cafarnaum.’ 24E acrescentou:
’Em verdade eu vos digo que nenhum pro-
feta é bem recebido em sua pátria. 25De
fato, eu vos digo: no tempo do profeta
Elias, quando não choveu durante três
anos e seis meses e houve grande fome
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em toda a região, havia muitas viúvas
em Israel. 26No entanto, a nenhuma de-
las foi enviado Elias, senão a uma viúva
que vivia em Sarepta, na Sidônia. 27E
no tempo do profeta Eliseu, havia muitos
leprosos em Israel. Contudo, nenhum de-
les foi curado, mas sim Naamã, o sı́rio.’
28Quando ouviram estas palavras de Je-
sus, todos na sinagoga ficaram furiosos.
29Levantaram-se e o expulsaram da ci-
dade. Levaram-no até ao alto do monte
sobre o qual a cidade estava construı́da,
com a intenção de lançá-lo no precipı́cio.
30Jesus, porém, passando pelo meio de-
les, continuou o seu caminho.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai querido, neste momento sublime
de súplicas, vimos vos apresentar nos-
sas necessidades e clamar vosso auxı́lio.
Ouvi-nos, Senhor, Deus de bondade.
−Ó Senhor, escutai nosso clamor!

1. OLHAI com bondade para vossa
Igreja, fortalecei-a no anúncio do
Evangelho e não apoio dos defen-
sores e promotores da vida, nós cla-
mamos a vós, confiantes.

2. DAI vosso alento àqueles que são
perseguidos por causa da verdade
do Reino, e que eles testemunhem
sem cessar vossa misericórdia, nós
clamamos a vós, confiantes.

3. TORNAI fecundo e frutuoso o tra-
balho de vossos missionários e mis-
sionários, principalmente os que se
encontram em lugares mais exigen-
tes, nós clamamos a vós, confiantes.

4. AJUDAI-NOS, por vossa graça, a
superar os conflitos humanos, na
famı́lia, na comunidade, na vida so-
cial, e que alcancemos a harmonia
e a paz, nós clamamos a vós, confi-
antes.

Liturgia Eucarı́stica

Partilhar e Agradecer

Sobre as Oferendas

PARA VOS SERVIR, Ó DEUS, deposi-
tamos nossas ofertas em vosso altar;
acolhei-as com bondade, a fim de que se
tornem o sacramento da nossa salvação.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Oração Eucarı́stica VI-B

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

Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre
e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, cri-
ador do mundo e fonte da vida. Nunca
abandonais a obra da vossa sabedoria,
agindo sempre no meio de nós. Com
vosso braço poderoso, guiastes pelo de-
serto o vosso povo de Israel. Hoje, com
a luz e a força do Espı́rito Santo, acom-
panhais sempre a vossa Igreja, peregrina
neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso
Filho, a acompanhais pelos caminhos da
história até a felicidade perfeita em vosso
reino. Por esta razão, também nós, com
os anjos e santos, proclamamos a vossa
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo digno de lou-
vor, ó Deus, que amais os seres humanos
e sempre os assistis no caminho da vida.
Na verdade, é bendito o vosso Filho, pre-
sente no meio de nós, quando nos reu-
nimos por seu amor. Como outrora aos
discı́pulos, ele nos revela as Escrituras e
parte o pão para nós.
−O vosso Filho permaneça entre nós!
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Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espı́rito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim
de que se tornem para nós o Corpo e † o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças e
o partiu e deu a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou a seus discı́pulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Salvador do mundo, salvai-nos, vós
que nos libertastes pela cruz e
ressurreição!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória
de Cristo, vosso Filho, nosso salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes
entrar na glória da ressurreição e colocas-
tes à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção. Olhai com bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos
o sacrifı́cio pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do
Espı́rito do vosso amor, sejamos conta-
dos, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
−Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Fortalecei, Senhor, na unidade os convi-
dados a participar da vossa mesa. Em
comunhão com o nosso papa N. e o nosso
bispo N. com todos os bispos, presbı́teros,
diáconos e com todo o vosso povo, possa-
mos irradiar confiança e alegria e cami-
nhar com fé e esperança pelas estradas
da vida.
−Tornai viva nossa fé, nossa
esperança!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs
(N. e N.), que adormeceram na paz do
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: RENOVADOS pelo sacra-
mento da nossa redenção, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que este alimento da
salvação eterna nos faça progredir na
verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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Dia 31 − Segunda-Feira

São João Bosco

Cor Litúrgica: Verde
Motivação Inicial: São João Bosco, itali-
ano, nascido em 1815, numa pequena ci-
dade do norte da Itália, é conhecido como
“pai e mestre dos jovens”. Sua missão foi
nobre entre os jovens, promovendo-os na
fé e na vida, nos valores da liberdade e da
alegria, por meio dos chamados Oratórios.
Também fundou a Pia Sociedade de São
Francisco de Sales - Salesianos, e as Fi-
lhas de Maria Auxiliadora - Irmãs Salesia-
nas. Irradiava sempre alegria e otimismo.
Morreu aos 31 de janeiro de 1888. Apren-
damos com ele a valorizar e a promover a
juventude.

Oração
O Deus, que suscitastes São João Bosco
para educador e pai dos adolescentes,
fazei que, inflamados da mesma caridade,
procuremos a salvação de colocar-nos
nova ao vosso nossos irmãos, serviço.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espı́rito Santo.

A Palavra do Senhor: A Palavra nos
conduz para dentro do Reino do Senhor,
vindo a nós por meio de Cristo. Nele está
nossa realização salvaguarda.

Primeira Leitura
()

Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias: 13Um mensageiro veio di-
zer a Davi: ’As simpatias de todo o Is-
rael estão com Absalão’. 14Davi disse
aos servos que estavam com ele em Je-
rusalém: ’Depressa, fujamos, porque, de
outro modo, não podemos escapar de Ab-
salão! Apressai-vos em partir, para que
não aconteça que ele, chegando, nos apa-
nhe, traga sobre nós a ruı́na, e passe
a cidade ao fio da espada’. 30Davi ca-

minhava chorando, enquanto subia o
monte das Oliveiras, com a cabeça co-
berta e os pés descalços. E todo o povo
que o acompanhava, subia também cho-
rando, com a cabeça coberta. 16,5Quando
o rei chegou a Baurim, saiu de lá um
homem da parentela de Saul, chamado
Semei, filho de Gera, que ia proferindo
maldições enquanto andava. 6Atirava pe-
dras contra Davi e contra todos os servos
do rei, embora toda a tropa e todos os
homens de elite seguissem agrupados à
direita e à esquerda do rei Davi. 7Semei
amaldiçoava-o, dizendo: ’Vai-te embora!
Vai-te embora, homem sanguinário e cri-
minoso! 8O Senhor fez cair sobre ti todo
o sangue da casa de Saul, cujo trono
usurpaste, e entregou o trono a teu fi-
lho Absalão. Tu estás entregue à tua
própria maldade, porque és um homem
sanguinário’. 9Então Abisai, filho de Sar-
via, disse ao rei: ’Por que há de este cão
morto continuar amaldiçoando o senhor,
meu rei? Deixa-me passar para lhe cor-
tar a cabeça’. 10Mas o rei respondeu:
’Não te intrometas, filho de Sarvia! Se ele
amaldiçoa e se o Senhor o mandou mal-
dizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: ’Por
que fazes isto?’. 11E Davi disse a Abisai
e a todos os seus servos: ’Vede: Se meu
filho, que saiu das minhas entranhas,
atenta contra a minha vida, com mais
razão esse filho de Benjamim. Deixai-o
amaldiçoar, conforme a permissão do Se-
nhor. 12Talvez o Senhor leve em conta a
minha miséria, restituindo-me a ventura
em lugar da maldição de hoje’. 13aE Davi
e seus homens seguiram adiante.

−Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
()
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−Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-
me!
−Quão numerosos, ó Senhor, os que me
atacam; quanta gente se levanta contra
mim! Muitos dizem, comentando a meu
respeito: ’Ele não acha a salvação junto
de Deus!’
−Mas sois vós o meu escudo protetor, a
minha glória que levanta minha cabeça!
Quando eu chamei em alta voz pelo Se-
nhor, do Monte santo ele me ouviu e res-
pondeu.
−Eu me deito e adormeço bem tranqüilo;
acordo em paz, pois o Senhor é meu sus-
tento. Não terei medo de milhares que
me cerquem e furiosos se levantem con-
tra mim.

Anúncio do Evangelho
()

−O Senhor esteja convosco.
−Ele está no meio de nós.
−PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus
Cristo † segundo Marcos.
−Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1Jesus e seus discı́pulos
chegaram à outra margem do mar, na
região dos gerasenos. 2Logo que saiu
da barca, um homem possuı́do por um
espı́rito impuro, saindo de um cemitério,
foi ao seu encontro. 3Esse homem mo-
rava no meio dos túmulos e ninguém con-
seguia amarrá-lo, nem mesmo com cor-
rentes. 4Muitas vezes tinha sido amar-
rado com algemas e correntes, mas ele
arrebentava as correntes e quebrava as
algemas. E ninguém era capaz de do-
miná-lo. 5Dia e noite ele vagava entre
os túmulos e pelos montes, gritando e
ferindo-se com pedras. 6Vendo Jesus de
longe, o endemoninhado correu, caiu de
joelhos diante dele 7e gritou bem alto:
’Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do
Deus altı́ssimo? Eu te conjuro por Deus,
não me atormentes!’ 8Com efeito, Jesus
lhe dizia: ’Espı́rito impuro, sai desse ho-
mem!’ 9Então Jesus perguntou: ’Qual é

o teu nome?’ O homem respondeu: ’Meu
nome é ’Legião’, porque somos muitos.’
10E pedia com insistência para que Jesus
não o expulsasse da região. 11Havia aı́
perto uma grande manada de porcos, pas-
tando na montanha. 12O espı́rito impuro
suplicou, então: ’Manda-nos para os por-
cos, para que entremos neles.’ 13Jesus
permitiu. Os espı́ritos impuros saı́ram do
homem e entraram nos porcos. E toda
a manada - mais ou menos uns dois mil
porcos - atirou-se monte abaixo para den-
tro do mar, onde se afogou. 14Os homens
que guardavam os porcos saı́ram cor-
rendo e espalharam a notı́cia na cidade
e nos campos. E as pessoas foram ver o
que havia acontecido. 15Elas foram até
Jesus e viram o endemoninhado sentado,
vestido e no seu perfeito juı́zo, aquele
mesmo que antes estava possuı́do pela
Legião. E ficaram com medo. 16Os que
tinham presenciado o fato explicaram-
lhes o que havia acontecido com o en-
demoninhado e com os porcos. 17Então
começaram a pedir que Jesus fosse em-
bora da região deles. 18Enquanto Jesus
entrava de novo na barca, o homem que
tinha sido endemoninhado pediu-lhe que
o deixasse ficar com ele. 19Jesus, porém,
não permitiu. Entretanto, lhe disse: ’Vai
para casa, para junto dos teus e anuncia-
lhes tudo o que o Senhor, em sua mise-
ricórdia, fez por ti.’ 20Então o homem foi
embora e começou a pregar na Decápole
tudo o que Jesus tinha feito por ele. E
todos ficavam admirados.

−Palavra da Salvação.

Preces da Comunidade

Ó Pai de misericórdia infinita, precisa-
mos de vossa paz e vossa luz. Humilde-
mente vos suplicamos: −Libertai-nos, ó
Senhor!

1. DA maldade, violência opressão.

2. DO desrespeito à dignidade da vida
e dos pobres.
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3. DOS egoı́stas, gananciosos e sober-
bos.

4. DOS que oprimem e não respeitam
os humildes.

5. DA indiferença, da frieza na fé e do
descompromisso com a vida.

6. DA acomodação e do individua-
lismo.

Sobre as Oferendas
Recebei, ó Deus, as oferendas desta santa
assembleia na comemoração dos vossos

Santos e concedej que, pela participação
na Eucaristia, sejamos um sinal da vossa
caridade, Por Cristo, nosso Senhor.

Pós-Comunhão
Deus todo-poderoso, esta santa ceia nos
sustente para que, um exemplo dos
vossos Santos, tenhamos no coração e
demonstremos em obras o amor pelo
próximo e a luz da verdade, Por Cristo,
nosso Senhor.
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Apêndices

Sı́mbolo dos Apóstolos

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, cria-
dor do céu e da terra.
E em Jesus Cristo seu único Filho,
nosso Senhor, que foi concebido pelo po-
der do Espı́rito Santo; nasceu da Virgem
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sentado à
direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde
há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espı́rito Santo; na Santa
Igreja Católica; na comunhão dos san-
tos; na remissão dos pecados; na
ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.

Sı́mbolo do Concı́lio de
Nicéia

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

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

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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ORAÇÕES EUCARÍSTICAS

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

Pai de misericórdia, a quem sobem nos-
sos louvores, nós vos pedimos por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
abençoeis † estas oferendas apresentadas
ao vosso altar.
−Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa
e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-
a por toda a terra. Nós as oferecemos
também pelo vosso servo o papa Fran-
cisco, por nosso bispo Dom Adair e por
todos os que guardam a fé que receberam
dos apóstolos.
−Conservai a vossa Igreja sempre
unida!
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e
filhas (N.N.) e de todos os que circundam
este altar, dos quais conheceis a fideli-
dade e a dedicação em vos servir. Eles
vos oferecem conosco este sacrifı́cio de
louvor por si e por todos os seus e ele-
vam a vós as suas preces para alcançar
o perdão de suas faltas, a segurança em
suas vidas e a salvação que esperam.
−Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
Em comunhão com toda a Igreja, cele-
bramos o dia santo em que o vosso Fi-
lho único elevou à glória da vossa di-
reita a fragilidade de nossa carne. Ve-
neramos também a virgem Maria e seu
esposo, São José, os santos apóstolos
e mártires: Pedro e Paulo, André, (Ti-
ago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Barto-
lomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino,
Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipri-
ano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo,
Cosme e Damião), e todos os vossos san-
tos. Por seus méritos e preces, concedei-
nos sem cessar a vossa proteção.
−Em comunhão com toda a Igreja aqui

estamos!
Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda
dos vossos servos e de toda a vossa
famı́lia; dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos.
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar es-
tas oferendas, a fim de que se tornem
para nós o Corpo † e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso filho e Senhor nosso.
−Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão em suas mãos, elevou os olhos
a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu
a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PRA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
Celebrando, pois, a memória da paixão do
vosso Filho, da sua ressurreição dentre
os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os
bens que nos destes, o sacrifı́cio perfeito
e santo, pão da vida eterna e cálice da
salvação.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como re-
cebestes a oferta de Abel, o sacrifı́cio
de Abraão e os dons de Melquisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja levada à
vossa presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Corpo e o
Sangue de vosso Filho, sejamos repletos
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de todas as graças e bênçãos do céu.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e fi-
lhas (N.N.) que partiram desta vida, mar-
cados com o sinal da fé. A eles e a todos
os que adormeceram no Cristo concedei
a felicidade, a luz e a paz.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
E a todos nós, pecadores, que confia-
mos na vossa imensa misericórdia, con-
cedei, não por nossos méritos, mas por
vossa bondade, o convı́vio dos apóstolos e
mártires: João Batista e Estevão, Matias
e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino
e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e
Luzia, Inês, Cecı́lia, Anastácia) e todos os
vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
−Concedei-nos o convı́vio dos eleitos!
POR ELE não cessais de criar e santificar
estes bens e distribuı́-los entre nós.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade
do Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

−Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa
palavra viva, pela qual tudo criastes.
Ele é o nosso salvador e redentor, ver-
dadeiro homem, concebido do Espı́rito
Santo e nascido da Virgem Maria. Ele,
para cumprir a vossa vontade e reunir
um povo santo em vosso louvor, esten-
deu os braços na hora da sua paixão
a fim de vencer a morte e manifestar a
ressurreição. Por ele os anjos celebram
vossa grandeza e os santos proclamam
vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos a seus louvores, cantando
(dizendo) a uma só voz:
−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, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, es-
tas oferendas, derramando sobre elas o
vosso Espı́rito, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
−Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
−Estando para ser entregue e abraçando
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu
graças e o partiu e deu a seus discı́pulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
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!
−Todas as vezes que comemos deste
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto
esperamos a vossa vinda!
−Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da
salvação; e vos agradecemos por que nos
tornastes dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
−E nós vos suplicamos que, participando
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos
reunidos pelo Espı́rito Santo num só
corpo.
−Fazei de nós um só corpo e um só
espı́rito!
−Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que
se faz presente pelo mundo inteiro: que
ela cresça na caridade com o papa Fran-
cisco, com o nosso bispo Dom Adair e
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todos os ministros do vosso povo.
−Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
−Lembrai-vos do vosso filho (da vossa
filha) N., que (hoje) chamastes deste
mundo à vossa presença. Concedei-lhe
que, tendo participado da morte de Cristo
pelo batismo, participe igualmente da sua
ressurreição.
−Concedei-lhe contemplar a vossa
face!
−Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na
esperança da ressurreição e de todos os
que partiram desta vida: acolhei-os junto
a vós na luz da vossa face.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
−Enfim, nós vos pedimos, tende piedade
de todos nós e dai-nos participar da vida
eterna, com a virgem Maria, mãe de
Deus, com os santos apóstolos e todos os
que neste mundo vos serviram, a fim de
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus
Cristo, vosso Filho.
−Concedei-nos o convı́vio dos eleitos!
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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

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!
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E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifı́cio da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o papa N., o nosso bispo N.,
com os bispos do mundo inteiro, o clero
e todo o povo que conquistastes.
−Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei as preces da vossa famı́lia, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos
filhos e filhas dispersos pelo mundo in-
teiro.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Acolhei com bondade no vosso reino os
nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
−A todos saciai com vossa glória!
−Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo poderoso, na unidade do
Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
−Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV

−Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos
graças, é nossa salvação dar-vos glória:
só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que
existis antes de todo o tempo e perma-
neceis para sempre, habitando em luz
inacessı́vel. Mas, porque sois o Deus de
bondade e a fonte da vida, fizestes todas
as coisas para cobrir de bênçãos as vos-
sas criaturas e a muitos alegrar com a
vossa luz.
−Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
−Eis, pois, diante de vós todos os anjos
que vos servem e glorificam sem cessar,
contemplando a vossa glória. Com eles,
também nós e, por nossa voz, tudo o que

criastes celebramos o vosso nome, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
−Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai
santo, a sabedoria e o amor com que fizes-
tes todas as coisas criastes o homem e a
mulher à vossa imagem e lhes confiastes
todo o universo, para que, servindo a vós,
seu criador, dominassem toda criatura.
E, quando pela desobediência perderam
a vossa amizade, não os abandonastes ao
poder da morte, mas a todos socorrestes
com bondade, para que, ao procurar-vos,
vos pudessem encontrar.
−Socorrei, com bondade, os que vos
buscam!
−E, ainda mais, oferecestes muitas vezes
aliança aos homens e às mulheres e os
instruı́stes pelos profetas na esperança
da salvação. E de tal modo, Pai santo,
amastes o mundo, que, chegada a ple-
nitude dos tempos, nos enviastes vosso
próprio Filho para ser o nosso salvador.
−Por amor nos enviastes vosso Filho!
−Verdadeiro homem, concebido do
Espı́rito Santo e nascido da virgem Ma-
ria, viveu em tudo a condição humana,
menos o pecado; anunciou aos pobres a
salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos
tristes, a alegria. E, para realizar o vosso
plano de amor, entregou-se à morte e, res-
suscitando dos mortos, venceu a morte e
renovou vida.
−Jesus Cristo deu-nos vida por sua
morte!
−E, a fim de não mais vivermos para nós,
mas para ele, que por nós morreu e res-
suscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espı́rito
Santo, como primeiro dom aos vossos
fiéis para santificar todas as coisas, le-
vando à plenitude a sua obra.
−Santificai-nos pelo dom do vosso
Espı́rito!
−Por isso, nós vos pedimos que o mesmo
Espı́rito Santo santifique estas oferen-
das, a fim de que se tornem o Corpo
† e o Sangue Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, para celebrarmos este
grande mistério que ele nos deixou em
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sinal da eterna aliança.
−Santificai nossa oferenda pelo
Espı́rito.
−Quando, pois, chegou a hora em que
por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo
amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu
a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ele tomou em suas
mãos o cálice com vinho, deu graças no-
vamente e o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, 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 da
nossa redenção, anunciamos a morte de
Cristo e sua descida entre os mortos, pro-
clamamos a sua ressurreição e ascensão
à vossa direita e, esperando a sua vinda
gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo
e Sangue, sacrifı́cio do vosso agrado e
salvação do mundo inteiro.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
−Olhai, com bondade, o sacrifı́cio que
destes à vossa Igreja e concedei aos que
vamos participar do mesmo pão e do
mesmo cálice que, reunidos pelo Espı́rito
Santo num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifı́cio vivo para o louvor da
vossa glória.
−Fazei de nós um sacrifı́cio de louvor!
−E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pe-
los quais vos oferecemos este sacrifı́cio:
o vosso servo o Papa Francisco, o nosso
Bispo Dom Adair, os bispos do mundo
inteiro, os presbı́teros e todos os minis-
tros, os fiéis que, em torno deste altar,

vos oferecem este sacrifı́cio, o povo que
vos pertence e todos aqueles que vos pro-
curam de coração sincero.
−Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
−Lembrai-vos também dos que morreram
na paz do vosso Cristo e de todos os mor-
tos, dos quais só vós conhecestes a fé.
−A todos saciai com vossa glória!
−E a todos nós, vossos filhos e filhas,
concedei, ó Pai de bondade, que, com
a virgem Maria, mãe de Deus, com os
apóstolos e todos os santos, possamos
alcançar a herança eterna no vosso reino,
onde, com todas as criaturas, libertas
da corrupção do pecado e da morte, vos
glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
−Concedei-nos o convı́vio dos eleitos!
−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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

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

Janeiro de 2021 Orações Eucarı́sticas 77
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em suas mãos, olhou para o céu e deu
graças, partiu o pão e o entregou a seus
discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente o deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
−Toda vez que se come deste pão, toda
vez que se bebe deste vinho, se recorda
a paixão de Jesus Cristo e se fica espe-
rando sua volta!
Recordamos, ó Pai, neste momento, a
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão; nós queremos a
vós oferecer este pão que alimenta e que
dá vida, este vinho que nos salva e dá
coragem.
−Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E, quando recebermos pão e vinho, o
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espı́rito
nos una num só corpo, para sermos um
só povo em seu amor.
−O Espı́rito nos uma num só corpo!
Protegei vossa Igreja que caminha nas es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia
renovando a esperança de chegar junto a
vós, na vossa paz.
−Caminhamos na estrada de Jesus!
Daı́ ao santo padre, o papa N., ser bem
firme na fé, na caridade, e a N., que é
bispo desta Igreja, muita luz para guiar o
seu rebanho.
−Caminhamos na estrada de Jesus!
Esperamos entrar na vida eterna com
a virgem, mãe de Deus e da Igreja, os
apóstolos e todos os santos, que na vida
souberam amar Cristo e seus irmãos.
−Esperamos entrar na vida eterna!

A todos os que chamastes para outra
vida na vossa amizade e aos marcados
com o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que para todos preparas-
tes.
−A todos dai a luz que não se apaga!
E a nós, que agora estamos reunidos e
somos povo santo e pecador, dai força
para construirmos juntos o vosso reino,
que também é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo poderoso, na unidade do
Espı́rito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
VI-A

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!
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Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espı́rito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim
de que se tornem para nós o Corpo e † o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças e
o partiu e deu a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
VI-B

Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre
e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, cri-
ador do mundo e fonte da vida. Nunca
abandonais a obra da vossa sabedoria,
agindo sempre no meio de nós. Com
vosso braço poderoso, guiastes pelo de-
serto o vosso povo de Israel. Hoje, com
a luz e a força do Espı́rito Santo, acom-
panhais sempre a vossa Igreja, peregrina
neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso
Filho, a acompanhais pelos caminhos da
história até a felicidade perfeita em vosso
reino. Por esta razão, também nós, com
os anjos e santos, proclamamos a vossa
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo digno de lou-
vor, ó Deus, que amais os seres humanos
e sempre os assistis no caminho da vida.
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Na verdade, é bendito o vosso Filho, pre-
sente no meio de nós, quando nos reu-
nimos por seu amor. Como outrora aos
discı́pulos, ele nos revela as Escrituras e
parte o pão para nós.
−O vosso Filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espı́rito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim
de que se tornem para nós o Corpo e † o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças e
o partiu e deu a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
mando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou a seus discı́pulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Salvador do mundo, salvai-nos, vós
que nos libertastes pela cruz e
ressurreição!
Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória
de Cristo, vosso Filho, nosso salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes
entrar na glória da ressurreição e colocas-
tes à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção. Olhai com bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos
o sacrifı́cio pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do
Espı́rito do vosso amor, sejamos conta-
dos, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
−Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Fortalecei, Senhor, na unidade os convi-
dados a participar da vossa mesa. Em
comunhão com o nosso papa N. e o nosso
bispo N. com todos os bispos, presbı́teros,
diáconos e com todo o vosso povo, possa-
mos irradiar confiança e alegria e cami-
nhar com fé e esperança pelas estradas
da vida.
−Tornai viva nossa fé, nossa
esperança!
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs
(N. e N.), que adormeceram na paz do
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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
VI-C

−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 reu-
nistes 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 humanos. Assim, manifestando a
aliança do vosso amor, a Igreja transmite
constantemente a alegre esperança do
vosso reino e brilha como sinal da vossa
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fidelidade que prometestes para sempre
em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta
razão, com todas as virtudes do céu, nós
vos celebramos na terra, cantando (di-
zendo) 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
santificar estes dons do pão e do vinho, a
fim de que se tornem para nós o Corpo e
† o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
−Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças
e o partiu e deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele to-
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 colocastes 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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
VI-D

−Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Pai misericor-
dioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso
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filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e re-
dentor. Ele sempre se mostrou cheio
de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se
ao lado dos perseguidos e marginaliza-
dos. Com a vida e a palavra anunciou
ao mundo que sois Pai e cuidais de to-
dos como filhos e filhas. Por essa razão,
com todos os anjos e santos, nos vos lou-
vamos e bendizemos, e proclamamos o
hino de vossa glória, cantando (dizendo)
a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
Na verdade, vós sois santo e digno de
louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos e sempre os assistis no caminho da
vida. Na verdade, é bendito o vosso filho,
presente no meio de nós, quando nos reu-
nimos por seu amor. Como outrora aos
discı́pulos, ele nos revela as Escrituras e
parte o pão para nós.
−O vosso filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espı́rito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim
de que se tornem para nós o Corpo † e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
−Mandai o vosso Espı́rito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a
última ceia, ele tomou o pão, deu graças,
e o partiu e deu a seus discı́pulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, to-
mando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou a seus discı́pulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!

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

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII

−Na verdade, é justo e bom agradecer-
vos, Deus Pai, porque constantemente
nos chamais a viver na felicidade com-
pleta. Vós, Deus de ternura e de bondade,
nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis
vosso perdão a todos, convidando os pe-
cadores a entregar-se confiantes à vossa
misericórdia.
−Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!
−Jamais nos rejeitastes, quando quebra-
mos a vossa aliança, mas, por Jesus,
vosso Filho e nosso irmão, criastes com
a famı́lia humana novo laço de amizade,
tão estreito e forte, que nada poderá rom-
per. Concedeis agora a vosso povo tempo
de graça e reconciliação. Daı́, pois, em
Cristo, novo alento à vossa Igreja, para
que se volte para vós. Fazei que, sempre
mais dócil ao Espı́rito Santo, se coloque
ao serviço de todos.
−Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!
−Cheios de admiração e reconhecimento,
unimos nossa voz à voz das multidões do
céu para cantar o poder de vosso amor e
alegria da nossa salvação:
−Santo, santo, santo...
−Ó Deus, desde a criação do mundo, fa-
zeis o bem a cada um de nós para sermos
santos como vós sois santo. Olhai vosso
povo aqui reunido e derramai a força do
Espı́rito, para que estas oferendas se tor-
nem o Corpo e o Sangue do Filho muito
amado, no qual também somos vossos fi-
lhos. Enquanto estávamos perdidos e in-
capazes de vos encontrar, vós nos amas-
tes de modo admirável, pois vosso filho

–o justo e santo– entregou-se em nossas
mãos, aceitando ser pregado na cruz.
−Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!
−Antes, porém, de seus braços abertos
traçarem entre o céu e a terra o sinal
permanente da vossa aliança, Jesus quis
celebrar a Páscoa com seus discı́pulos.
Ceando com eles, tomou o pão e pronun-
ciou a bênção de ação de graças. Depois,
partindo o pão, o deu a seus amigos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia
reconciliar todas as coisas pelo sangue
a ser derramado na cruz, tomou o cálice
com vinho. Deu graças novamente e pas-
sou o cálice a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
−Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa
páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje
celebramos sua morte e ressurreição, es-
perando o dia feliz de sua vinda gloriosa.
Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a
vı́tima de reconciliação que nos faz voltar
à vossa graça.
−Esperamos, ó Cristo, vossa vinda glo-
riosa!
−Olhai com amor, Pai misericordioso,
aqueles que atraı́s para vós, fazendo-os
participar no único sacrifı́cio de Cristo.
Pela força do Espı́rito Santo, todos se tor-
nem um só corpo bem unido, no qual
todas as divisões sejam superadas.
−Esperamos, ó Cristo, vossa vinda glo-
riosa!
−Conservai-nos, em comunhão de fé e
amor, unidos ao papa N. e ao nosso bispo
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N.. Ajudai-nos a trabalhar juntos na
construção do vosso reino, até o dia em
que, diante de vós, formos santos com
os vossos santos, ao lado da virgem Ma-
ria e dos apóstolos, com nossos irmãos e
irmãs já falecidos que confiamos à vossa
misericórdia. Quando fizermos parte da
nova criação, enfim libertada de toda mal-
dade e fraqueza, poderemos cantar a ação
de graças de Cristo que vive para sempre.
−Esperamos, ó Cristo, vossa vinda glo-
riosa!
−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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
VIII

−Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-
poderoso, e por causa de vossa ação no
mundo vos louvamos pelo Senhor Je-
sus. No meio da humanidade, dividida
em contı́nua discórdia, sabemos por ex-
periência que sempre levais as pessoas a
procurar a reconciliação. Vosso Espı́rito
Santo move os corações, de modo que
os inimigos voltem à amizade, os ad-
versários se deem as mãos e os povos
procurem reencontrar a paz.
−Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de
vossa Paz!
−Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a
busca da paz vença os conflitos, que o
perdão supere o ódio e vingança dê lugar
à reconciliação. Por tudo de bom que fa-
zeis, Deus de misericórdia, não podemos
deixar de vos louvar e agradecer. Uni-
dos ao coro dos reconciliados, cantamos
(dizemos) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
−Deus de amor e de poder, louvado sois
em vosso Filho, Jesus Cristo, que veio em
vosso nome. Ele é a vossa palavra que
liberta e salva toda a humanidade. Ele é
a mão que estendeis aos pecadores. Ele

é o caminho pelo qual nos chega a vossa
paz
−Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de
vossa paz!
−Deus, nosso Pai, quando vos abando-
namos, vós nos reconduzistes por vosso
Filho, entregando-o à morte para que
voltássemos a vós e nos amássemos
uns aos outros. Por isso, celebramos
a reconciliação que vosso filho nos me-
receu. Cumprindo o que ele nos man-
dou, vos pedimos: santificai, † por vosso
Espı́rito, estas oferendas. Antes de dar a
vida para nos libertar, durante a última
ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a
bênção de ação de graças e o entregou a
seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Naquela mesma noite, tomou nas mãos
o cálice e, proclamando a vossa mise-
ricórdia, o deu a seus discı́pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
−Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
−Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso fi-
lho nos deixou esta prova de amor. Cele-
brando a sua morte e ressurreição, nós
vos damos aquilo que nos destes: o sa-
crifı́cio da perfeita reconciliação.
−Glória e louvor ao Pai, que em Cristo
nos reconciliou!
−Nós vos pedimos, ó Pai, aceita-nos
também com vosso Filho e, nesta
ceia, dai-nos o mesmo Espı́rito, de
reconciliação e de paz.
−Glória e louvor ao Pai, que em Cristo
nos reconciliou!
−Ele nos conserve em comunhão com o
papa N. e o nosso bispo N., com todos os
bispos e o povo que conquistastes. Fazei
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de vossa Igreja sinal da unidade entre os
seres humanos e instrumento da vossa
paz!
−Glória e louvor ao Pai, que em Cristo
nos reconciliou!
−Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à
mesa do vosso Filho em união com a vir-
gem Maria, mãe de Deus, e com todos os
santos, reuni no mundo novo, onde bri-
lha a vossa paz, os homens e as mulheres
de todas as classes e nações, de todas as
raças e lı́nguas, para a ceia da comunhão
eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
−Glória e louvor ao Pai, que em Cristo
nos reconciliou!
−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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IX

−Deus nosso Pai, vós nos reunistes e
aqui estamos todos juntos, para celebrar
vossos louvores com o coração em festa.
Nós vos louvamos por todas as coisas bo-
nitas que existem no mundo e também
pela alegria que dais a todos nós. Nós vos
louvamos pela luz do dia e por vossa pa-
lavra que é nossa luz. Nós vos louvamos
pela terra onde moram todas as pessoas.
Obrigado pela vida que de vós recebemos.
−O céu e a terra proclamam a vossa
glória! Hosana nas alturas!
−Sim, ó Pai, vós sois muito bom: amais
a todos nós e fazeis por nós coisas mara-
vilhosas. Vós sempre pensais em todos
e quereis ficar perto de nós. Mandastes
vosso filho querido para viver no meio de
nós. Jesus veio para nos salvar: curou os
doentes, perdoou os pecadores. Mostrou
a todos o vosso amor, ó Pai; acolheu e
abençoou as crianças.
−Bendito o que vem em nome do Se-
nhor. Hosana nas alturas!
−Nós não estamos sozinhos para cantar
vossos louvores. Estamos bem unidos

com a Igreja inteira: com o papa N., com
o nosso bispo N. e com todos os nossos
irmãos.
−Bendito o que vem em nome do Se-
nhor. Hosana nas alturas!
−No céu também, ó Pai, todos cantam o
vosso louvor: Maria, mãe de Jesus, os
apóstolos, os anjos e os santos, vossos
amigos. Nós, aqui na terra, unidos a eles,
com todas as crianças do mundo e suas
famı́lias, alegres cantamos (dizemos) a
uma só voz:
−Santo, santo, santo, Senhor, Deus do
universo! Hosana nas alturas!
−Pai, para vos dizer muito obrigado, trou-
xemos este pão e este vinho: pedimos que
mandeis vosso Espı́rito Santo para que
estas nossas ofertas se tornem o Corpo e
o Sangue de Jesus, vosso Filho querido.
Assim, ó Pai, vos oferecemos o mesmo
dom que vós nos dais.
−Bendito sejais, Senhor Jesus!
−Jesus, antes de sua morte, pôs-se à
mesa com os apóstolos, tomou o pão nas
mãos e, rezando, deu graças. Depois par-
tiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
−Bendito sejais, Senhor Jesus!
−Antes de terminar a ceia, Jesus pegou
o cálice de vinho e agradeceu de novo.
Depois o deu a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECA-
DOS.
E disse também:
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
−Bendito sejais, Senhor Jesus!
−Nesta reunião fazemos o que Je-
sus mandou. Lembramos a morte e
ressurreição de Jesus que vive no meio de
nós. Oferecemos, também, este pão que
dá a vida e este cálice da nossa salvação.
Junto com Jesus, ó Pai, entregamos a
nossa vida em vossas mãos.
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−Com Jesus, recebei nossa vida!
−Pai que tanto nos amais, deixai-nos
aproximar desta mesa para receber o
Corpo e o Sangue do vosso Filho. Pe-
dimos que o Espı́rito Santo nos ajude a
viver unidos na alegria. Ó Pai, sabemos
que sempre vos lembrais de todos. Por
isso, pedimos por aqueles que nós ama-
mos (N. N.) e por todos os que morreram
em vossa paz. Cuidai dos que sofrem e
andam tristes; olhai com carinho o povo
cristão e todas as pessoas do mundo.
−Com Jesus, recebei nossa vida!
−Diante de tudo o que fazeis por meio de
vosso Filho, Jesus, nós vos bendizemos e
louvamos.
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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA X

−Ó Pai querido, como é grande a nossa
alegria em vos agradecer e, unidos com
Jesus, cantar vosso louvor. Vós nos
amais tanto que fizestes para nós este
mundo tão grande e tão bonito.
Louvado seja o Pai que tanto nos amou!
−Pai, vós nos amais tanto que nos destes
vosso Filho Jesus para que Ele nos leve
até vós. Vós nos amais tanto que nos
reunis em vosso Filho Jesus, como filhos
e filhas da mesma famı́lia.
−Louvado seja o Pai que tanto nos
amou!
−Por este amor tão grande queremos
agradecer. Com os anjos e os santos, ale-
gres, cantamos (dizemos) a uma só voz:
−Santo, santo, santo...
−Sim, louvado seja vosso Filho Jesus,
amigo das crianças e dos pobres. Ele nos
veio ensinar a amar a vós, ó Pai, como
filhos e filhas e amar-nos uns aos outros,
como irmãos e irmãs.
−Bendito o que vem em nome do Se-
nhor. Hosana nas Alturas!

−Jesus veio tirar do coração a maldade
que não deixa ser amigo e amiga e trazer
o amor que faz a gente ser feliz. Ele pro-
meteu que o Espı́rito Santo ficaria sempre
em nós para vivermos como filhos e filhas
de Deus.
−Bendito o que vem em nome do Se-
nhor. Hosana nas Alturas!
−Enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso
Espı́rito Santo para que este pão e este
vinho se tornem o Corpo e o Sangue de
Jesus, nosso Senhor.
−Bendito o que vem em nome do Se-
nhor. Hosana nas Alturas!
−Antes de morrer, Jesus nos mostrou
como é grande vosso amor. Quando Ele
estava à mesa com os Apóstolos, tomou o
pão e rezou, louvando e agradecendo. De-
pois partiu o pão e o deu a seus amigos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
−Jesus, dais a vida por todos nós!
−Depois Jesus tomou o cálice com vi-
nho, de novo rezou e agradeceu e o deu
a cada um, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECA-
DOS.
E também disse:
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
−Jesus, dais a vida por todos nós!
−Por isso lembramos agora, Pai querido,
a morte e a ressurreição de Jesus, que
salvou o mundo. Ele mesmo se colocou
em nossa mãos para ser este sacrifı́cio
que agora vos oferecemos. E assim so-
mos cada vez mais atraı́dos para vós.
−Glória e louvor a Jesus que nos leva
ao Pai!
−Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus
Pai, e concedei-nos o Espı́rito de amor.
Nós, que participamos desta refeição, fi-
quemos sempre mais unidos, na vossa
Igreja, com o Papa N., e com o nosso
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Bispo N., com todos os outros Bispos e
com aqueles que servem o vosso povo.
−Glória e louvor a Jesus que nos leva
ao Pai!
−Pedimos por aqueles que amamos (N.N.)
e também por aqueles que ainda não
amamos bastante. Lembrai-vos dos que
morreram (N.N.): sejam todos recebidos
com amor na vossa casa. Um dia, en-
fim, reuni a todos nós em vosso Reino
para vivermos com Maria, Mãe de Deus
e nossa Mãe, a festa que no céu nunca
se acaba. Então, com todos os amigos de
Jesus, poderemos cantar para sempre o
vosso louvor.
−Glória e louvor a Jesus que nos leva
ao Pai!
−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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA XI

−Muito obrigado porque nos criastes, ó
Deus. Queremos bem uns aos outros, vi-
veremos no vosso amor. Vós nos dais a
grande alegria de encontrar nossos ami-
gos e conversar com eles. Podemos assim
repartir com os outros as coisas bonitas
que temos e as dificuldades que passa-
mos.
−Estamos alegres, ó pai, e vos agrade-
cemos!
−Por isso estamos contentes, ó Pai, e
aqui vimos para agradecer. Com todos
que acreditam em vós e com os anjos e
santos vos louvamos cantando (dizendo):
−Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do
universo! Hosana nas Alturas!
−Sois Santo, ó Pai. Amais todas as pes-
soas do mundo e sois muito bom para
nós. Agradecemos em primeiro lugar por-
que nos destes vosso Filho Jesus Cristo.
Ele veio ao mundo, porque as pessoas
se afastaram de vós e não se entendem
mais. Jesus nos abriu os olhos e os ou-

vidos para compreendermos que somos
irmãos e irmãs da famı́lia em que sois o
nosso Pai. É Jesus que agora nos reúne
em volta desta mesa para fazermos, bem
unidos, o que na ceia fez com seus ami-
gos.
−Glória a Jesus, nosso salvador!
−Pai, vós que sois tão bom, mandai vosso
Espı́rito Santo para santificar este pão e
este vinho. Eles serão assim o Corpo e
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho.
Antes de morrer por amor de nós, Je-
sus, pela última vez, pôs-se à mesa com
seus Apóstolos. Tomou o pão nas mãos
e agradeceu. Partiu o pão e o deu a seus
amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
−Glória a Jesus, nosso salvador!
−Do mesmo modo, tomou nas mãos o
cálice com vinho e vos agradeceu de novo.
Deu o cálice a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECA-
DOS.
E disse também:
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
−Glória a Jesus, nosso salvador!
−Por isso, ó Pai, estamos aqui reunidos
diante de vós e cheios de alegria recor-
damos o que Jesus fez para nos salvar.
Neste sacrifı́cio, que ele deu à sua Igreja,
celebramos a morte e a ressurreição de
Jesus. Nós vos pedimos, ó Pai do céu,
aceitai-nos com vosso amado Filho. Ele
quis sofrer a morte por amor de nós, mas
vós o ressuscitastes; por isso vos louva-
mos.
−Com Jesus oferecemos, ó pai, a nossa
vida!
−Jesus agora vive junto de vós, ó Pai,
mas ao mesmo tempo ele está aqui co-
nosco. No fim do mundo ele voltará vi-
torioso: no seu Reino ninguém mais vai
sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém
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Paróquia São Jose Operário

mais vai ficar triste. Vós nos chamastes,
ó Pai do céu, para que nesta mesa rece-
bamos o Corpo de Jesus, na alegria do
Espı́rito Santo. Assim alimentados, que-
remos agradar-vos sempre mais.
−Jesus oferecemos, ó pai, a nossa vida!
−Pai de bondade, ajudai o Papa Fran-
cisco, o nosso Bispo Dom Adair e os ou-
tros bispos da Igreja. Ajudai também os
amigos de Jesus, para que vivam em paz
no mundo inteiro e façam a todos bem fe-

lizes. Fazei que, um dia, estejamos junto
a vós com Maria, a Mãe de Deus, e com
todos os santos, morando para sempre
em vossa casa com Jesus.
−Com Jesus oferecemos, ó pai, a nossa
vida!
−Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do
Espı́rito Santo, toda honra e toda a glória,
agora e para sempre.
Amém!
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