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REFRÃO MEDITATIVO

Se alguém

me quer servir, se
alguém me quer servir, se alguém
me quer servir: Siga-me... Siga-me!

(11º Domingo)

Guarda a Palavra, guarda-a

no coração, que ela entre em tua
alma, e penetre os sentimentos!
Busca, noite e dia, a luz, o amor de
Deus: se guardares a Palavra, ela te
guardará! (12º, 15º, 16º Domingo)

Seduziste-me, Senhor, e eu me

deixei seduzir. Foste mais forte,
tiveste poder. Desfaleci sem forças
para lutar.
(Apóstolos Pedro e Paulo, 14º Domingo)

CANTO DE ENTRADA

Quando

chamaste os doze primeiros pra te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir.
Tua voz me fez refletir, deixei tudo
pra te seguir, nos teus mares eu
quero navegar.
Quando pediste aos doze primeiros:
Ide e ensinai, sei que pedias a todos
nós: Evangelizai!
Quando enviaste os doze primeiros
de dois em dois, sei que enviavas
todos os que viessem depois.
(11º Domingo e Apóstolos Pedro e Paulo)

Eis-me aqui, Senhor! (bis) Pra

fazer tua vontade pra viver do teu
amor (bis). Eis-me aqui, Senhor.
O Senhor é o pastor que me conduz.

Por caminhos nunca vistos me enviou, sou chamado a ser fermento,
sal e luz, e por isso respondi: aqui
estou!

com dias melhores, de paz, amor,
libertação.

Ele pôs em minha boca uma canção,
me ungiu como profeta e trovador,
da história e da vida do meu povo, e
por isso respondi: aqui estou!

germina o amor, gerando a paz entre nós, fruto de um novo sabor. /:
Com justiça para todos, segurança
no Senhor (bis).

Ponho a minha confiança no Senhor,
da esperança sou chamado a ser sinal, seu ouvido se inclinou ao meu
clamor. E por isso respondi: aqui
estou! (12º Domingo)

Caminho verdade e vida, sabemos
que é Jesus, precisamos ser fermento, e viver na tua luz.

Te louvo meu Senhor pois olhaste
para mim. Caídos e humilhados têm
sempre o teu favor. Se eu não tinha
nada bastou-me dizer sim: És o meu
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas,
a quem se faz menor estende tua
mão. És a luz dos teus filhos e
filhas, vigor de quem não fecha o
coração.
Te louvo meu Senhor o teu nome é
sem igual. Fizeste grandes coisas em
mim que nada sou. O teu nome é santo, superas todo o mal. E onde houver
bondade tua mão já transbordou.
Te louvo meu Senhor pois assim é
teu poder. Dispersa os prepotentes
acolhe quem sofreu. Fere os poderosos mas nutre e faz crescer, quem se
reconhece pequeno filho seu.
Te louvo meu Senhor que promessa
é cumprir. Famintos conheceram
a graça dos teus bens. Ricos lá se
foram sem nada conseguir, com
misericórdia teu povo tu manténs.
(14º Domingo)

Senhor eis aqui o teu povo, num
mundo de grande ilusão, sonhando

Tua Palavra é semente, onde

Temos que ser sal da terra, para o
mundo transformar, convertendo os
corações. Boa Nova anunciar.
(15º e 16º Domingo)

ATO PENITENCIAL

Senhor

vós sois o Caminho!
Guiai-nos ao Pai com carinho!
De nós tende piedade, Senhor,
tende piedade!
Ó Cristo sois a Verdade, enchei-nos
de caridade!
De nós tende piedade, ó Cristo...
Senhor vós sois nossa Vida, buscai
a ovelha perdida!
De nós tende piedade, Senhor...

(11º e 14º Domingo )

Eu confesso a Deus e a vós
irmãos, tantas vezes pequei não fui
fiel: Pensamentos e palavras, atitudes e omissões... Por minha culpa,
tão grande culpa.
Senhor piedade, Cristo piedade,
tem piedade ó Senhor (bis).
Peço a Virgem Maria, nossa Mãe e a
vós, meus irmãos, rogueis por mim.
A Deus Pai que nos perdoa e nos
sustenta em sua mão. Por teu amor,
Teu grande amor.
(12º Domingo Apóstolos Pedro e Paulo)

-

11º ao 16º domingo do tempo comum

Senhor que sois a bondade, tudo

nos destes de graça, derramai sobre
este povo, vosso perdão que não
passa.
Por vossa misericórdia, /: tende
piedade de nós (bis).

Cristo que sois a expressão, do terno
amor de Deus Pai, dai-nos um coração novo, de todo o mal nos livrai.
Senhor que sois compaixão, fonte de
felicidade, para este povo que luta
dentro da comunidade.
(15º e 16º Domingo)

HINO DO GLÓRIA

Glória a Deus nas alturas e paz

na terra, aos homens por Ele amados,
aos homens por Ele amados. Senhor
Deus Rei dos céus, Deus Pai todo
poderoso, nós vos louvamos, nós
vos bendizemos.

Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por
vossa imensa glória.

Espírito Santo, consolador, vós que
sois vida e sois Senhor.
(12º e 14º Domingo)

Glória, glória, glória, aleluia! (bis)

Glória, glória, glória a Deus nos
altos céus, paz na terra a todos nós!
Deus e Pai nós vos louvamos, glória
a Deus! Adoramos, bendizemos,
glória a Deus! Damos glória ao
vosso nome, glória a Deus! Vossos
dons agradecemos!
Senhor nosso, Jesus Cristo, glória
a Deus! Unigênito do Pai, glória a
Deus! Vós de Deus, Cordeiro Santo,
glória a Deus! Nossas culpas perdoai!
Vós que estais junto do Pai, glória a
Deus! Como nosso intercessor, glória a Deus! Atendei nossos pedidos,
glória a Deus! Atendei nosso clamor!
Vós somente sois o Santo, glória a
Deus! O Altíssimo Senhor, glória a
Deus! Com o Espírito Divino, glória
a Deus! De Deus Pai no resplendor!
(São Pedro e São Paulo e 16º Domingo)

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós! Vós que tirais
o pecado do mundo acolhei a nossa
súplica!
Vós que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós! Tende piedade de
nós! Tende piedade de nós!
Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor,
só vós o Altíssimo Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai. Na glória de Deus Pai.
Amém! (11º e 15º Domingo)

Glória, glória nas alturas, paz e
amor na terra aos homens, dêem-vos glória as criaturas, dêem-vos
graças e louvores!

Nós vos louvamos, ó Criador, vos
bendizemos por vosso amor.
Nós vos louvamos, Senhor Jesus,
vos aclamamos por vossa cruz.

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

Aleluia! O Senhor nos chamou,

pra construir o seu Reino de amor
e este mundo mudar (bis).
E todo aquele que tudo deixar pra
seguir o Senhor não se arrependerá,
pois um dia o Pai, com amor infinito,
recompensará.

(11º e São Pedro e São Paulo)

Aleluia! Aleluia! Como o Pai me

amou, assim também eu vos amei.
Aleluia! Aleluia! Como estou no
Pai, permanecei em mim.
Vós todos que sofreis aflitos vinde a
mim, repouso encontrarão os vossos
corações. Dou graças a meu Pai que
revelou, ao pobre ao pequenino o
seu grande amor. (12º e 14º Domingo)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
Preparemos nossos corações, pra
semente da Palavra entrar, que ela
encontre uma terra boa, pra brotar,
crescer, frutificar. (15º e 16º Domingo)

PROFISSÃO DE FÉ
Salmo 99
Nós somos o povo e o rebanho do
Senhor (11º Domingo)
Salmo 68
Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso
imenso amor. (12º Domingo)
Salmo 33
De todos os temores me livrou o
Senhor Deus. (São Pedro e São Paulo )
Salmo 144
Bendirei, eternamente, vosso nome,
ó Senhor! (14º Domingo)
Salmo 64
A semente caiu em terra boa e deu
fruto. (15º Domingo)
Salmo 85
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel! (16º Domingo)

Creio em um só Deus, Pai todo

poderoso, criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
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 verdadeiro, gerado, não
criado, consubstancial ao Pai. Por Ele
todas as coisas foram feitas.
E, por nós, homens, e para a nossa
salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio
da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro
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.

			

11º ao 16º domingo do tempo comum

Creio no Espírito Santo, Senhor que
dá a vida, e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja, Una, Santa, Católica
e Apostólica. Professo um só batismo
para remissão dos pecados. E espero
a ressurreição dos mortos e a vida do
mundo que há de vir. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS

Senhor, tornai-nos acolhedores do
vosso Reino! (11º Domingo)

Senhor, fortalecei-nos a confiança! (12º Domingo)

Senhor,

tornai-nos firmes na

missão! (São Pedro e São Paulo)

Senhor, concedei-nos o auxílio da
vossa graça! (14º Domingo)

Senhor, fecundai –nos o

coração

com a vossa Palavra! (15º Domingo)

Senhor,

mantém-nos confiantes
na força do teu Reino! (16º Domingo)

Oração do Dizimista
(Recitada após as Preces
da Comunidade)

Pai Santo,

contemplando
Jesus Cristo, vosso Filho bem
amado que se entregou por nós
na cruz, e tocado pelo amor que
o Espírito Santo derrama em nós,
manifesto, com esta contribuição,
minha pertença à Igreja, solidário
com sua missão e com os mais
necessitados. De todo o coração,
ó Pai, contribuo com o que posso:
recebei, ó Senhor. Amém.

te ofereço a dor do meu irmão. A fé
na esperança, e o meu amor!
Eu te ofereço as mãos que estão
abertas, o cansaço do passo mantido,
Meu grito mais forte de louvor!
Eu te ofereço o que vi de belo, no
interior dos corações, a coragem de
me transformar! (11º e 14º Domingo)

O anseio de lançar as redes que-

remos oferecer! O medo das águas
profundas queremos oferecer! O
esforço de nossas labutas queremos
oferecer! Os passos de nossa luta
queremos oferecer!
No pão e o vinho, no pão e o vinho,
nossas vidas oferecer. Nas águas
bem mais profundas, transforma
nosso viver (bis).
A barca que ficou na praia, queremos
oferecer! As redes jogadas no chão
queremos oferecer! O nosso vacilante sim, queremos oferecer! Mesmo
que pareça em vão, queremos oferecer! (12º e São Pedro e São Paulo)

É do encontro da semente com
a terra, que germina o grão de trigo
para o pão. É o ramo da videira
unido ao tronco, que dá uvas para
o vinho da oblação.
Todos os nossos encontros, se
expressam no vinho e no pão. Ao
altar os trazemos agora, para o
encontro da celebração.
É do encontro dos que lutam e trabalham, solidários, motivados pelo
amor, que renasce um mundo novo
na justiça, bem de acordo com os
planos do Senhor.

O SENHOR NOS ALIMENTA

É do encontro que a fé nos proporciona, que resulta a alegria de
servir, esperanças que se colhem
no caminho, nos animam no caminho prosseguir. (15º e 16º Domingo)

CANTO DO OFERTÓRIO

Santo

Nesta

prece Senhor, venho te
oferecer, o crepitar da chama, a
certeza de dar!
Eu te ofereço o sol que brilha forte,

Santo, Santo, Santo é o Senhor

nosso Deus (bis).
O céu e a terra proclamam vossa
glória. Hosana nas alturas!

Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor
nosso Deus (bis).
(11º, 14º São Pedro e São Paulo)

Santo, Santo, Santo! Santo Senhor!
Deus do universo! Santo Senhor!
O Céu e a terra! Santo Senhor!
Proclamam a vossa glória! Santo
Senhor!
Hosana, hosana, hosana nas alturas! Hosana, hosana, hosana nas
alturas!
Bendito o que vem! Santo Senhor!
Em nome do Senhor! Santo Senhor!
Hosana, hosana, hosana! Santo
Senhor!
Hosana, hosana, hosana nas alturas! Hosana, hosana, hosana nas
alturas! (12º, 15º e 16º Domingo)
CANTO DA COMUNHÃO

Se a missão, se faz cansaço Jesus

convida a descansar. E se há ovelhas
sem pastor, é necessário delas cuidar.
Dai-lhe vós mesmos de comer, o
meu Corpo que se faz Pão. Diz
Jesus a seus amigos: Partilhar é
vocação! Partilhar é vocação!
E se a hora vai adiantada, e despedir
se faz tentação, a nossa fé, seja mais
forte para servir, nossos irmãos.

A quem duvida do seu pouco, Jesus
pergunta: o que tens? Vai ver! Então
responda: Senhor este pouco, partilhando tu fazes crescer.
Se nos sentamos sobre a relva, à
qual nos conduz o Bom Pastor, nossa
união, expresse sempre, o pão de
Deus sinal de amor.
Os nossos pães, os nossos peixes,
abençoados pelo Senhor, saciarão
todos os presentes. Que fartura!
Cantem louvor!
E se ainda hoje nós repetimos,
aqueles gestos que fez o Senhor,
não haverá mais fome e sede. Nosso
batismo terá seu valor.
(11º e 12º Domingo)

-

11º ao 16º domingo do tempo comum

é um corpo, cada
membro é diferente; e há no Corpo certamente, coração, ó meu
Senhor. Dele nasce a caridade,
dom maior, mais importante;
nele, enfim, achei radiante, minha
vocação: o amor!
Que loucura não fizeste, vindo ao
mundo nos salvar! E depois que Tu
morreste, ficas vivo neste altar!
Os teus santos compreenderam,
Teu amor sem dimensão, e loucuras
cometeram, em sua própria vocação.
Sou pequeno igual criança, cheio
de limitações, mas é grande minha
esperança, sinto muitas vocações!
Quero ser um missionário, até quando o sol der luz. Dá-me por itinerário, toda terra ó Jesus!
O martírio eis meu sonho. Dar-te o
sangue de uma vez! A mil mortes me
disponho, sofrerei com intrepidez!
Tantas vocações sentindo, que
martírio meu Senhor. Alegrei-me
descobrindo, minha vocação o amor.
Sentimento é coisa vaga. Por meus
atos provarei, que o amor com amor
se paga, toda cruz abraçarei.
(São Pedro e São Paulo)

Por essa paz que a juventude
tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao
meu Pai, que se compraz, e assim me
pede para abrir meu coração.

Tomai, comei! Tomai, bebei meu
corpo e sangue que vos dou, o pão
da vida sou eu mesmo em refeição!
Pai de bondade, Deus do amor e do
universo, sustentai os que se doam
por um mundo irmão.
Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais
lutam pelo pão, eu rendo graças ao
meu Pai, o Deus fiel, que assim me
pede para abrir meu coração.
Pelos que sabem enxergar um pouco
além, e assim repartem a esperança
com razão, eu rendo graças ao meu
Pai, que tudo vê, e assim me pede
para abrir meu coração.

Pelos que choram, mas não perdem
sua fé, pelos humildes que praticam
o perdão, eu rendo graças ao meu Pai
que vem nutrir, e assim me pede para
abrir meu coração.
Pelos pequenos que só sabem confiar, pelos que sabem dizer sim e
dizer não. Eu rendo graças ao meu
Pai que nos sustém, e assim me pede
para abrir meu coração. (14º Domingo)

Essa palavra que Deus Pai di-

zia, fez vir do nada toda a criação.
Essa palavra veio a nós, e um dia na
Ceia Santa quis ser nosso Pão.
Vossa Palavra se tornou comida:
não posso ouvi-la sem vos bendizer. No Pão, no Livro, no correr
da vida, vossa Palavra é que me
faz viver.
Abrindo a Bíblia, vejo um Deus amigo
que quer amor, porque só sabe amar.
Parece sombra o Testamento antigo
diante da luz que vemos neste altar.
Vossa Palavra é como o sol luzente:
difunde luz e envolve no calor. E
vossa voz ouvimos, de repente em
tanto gesto de ternura e amor.
Para cantar vossa Palavra, vemos o
dom é imenso e fraca é nossa voz.
Mas vosso Espírito que recebemos
vos clama: “Pai! Ó Pai” dentro de nós.
Vossa Palavra é comida agora, e
essa comida vai virar meu ser. Serei
palavra pela vida afora dizendo tudo
o que quereis dizer.
Vossa Palavra nesta santa Missa foi
proclamada e agora é refeição. Com
tanta luz vou exigir justiça com tanto
amor, eu vou ser mais irmão.

(15º e 16º Domingo)

aliança do céu com a terra, templo
novo mais santo que o velho, véu
que o Santo dos Santos encerra.
Vosso lado por nós foi aberto, revelando ao olhar dos mortais, as raízes
do amor invisível, da ternura com
que nos amais.
Sois sinal do amor infinito, de Jesus
que por nós se entregou, e na cruz,
sacerdote perfeito, a perfeita oblação
consumou.
Tal amor haverá quem não ame.
Quem lhe possa ficar insensível?
Quem não busque na paz deste lado,
o refúgio a morada invisível?
Esta graça esperamos do Pai, e do
Espírito Santo também. No fiel coração de Jesus, para sempre habitarmos. Amém. (11,º 12º e 14º Domingo)

Vou cantar

Teu amor, ser no
mundo um farol. Eis-me aqui Senhor, vem abrir as janelas do meu
coração. E então falare, imitando tua
voz. Creio em Ti Senhor, nas pegadas deixadas por Ti vou andar. Vou
falar do Teu coração, com ternura
nas mãos e na voz. Proclamar que a
vida é bem mais, do que aquilo que
o mundo ensina e cantar...
Cantar o canto ensinado por Deus.
Com poesia ensinar nossa fé, plantar
o chão, cultivar o amor, como poetas
que querem sonhar. Pra realizar o
que o mestre ensinou. Viemos cear
restaurar o coração. Fonte de vida
no altar a brotar, a nos alimentar.
Celebrar meu viver pra no mundo ser
mais. Faz de mim Senhor, aprendiz
da verdade, justiça e da paz. Comungar Teu viver, neste Vinho, neste
Pão. Quero ser Senhor, novo homem
nascido do Teu coração.
(São Pedro e São Paulo, 15º, 16º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Coração Arca Santa guardando,

não a lei que aos antigos foi dada,
mas o dom duma nova Aliança, no
perdão e na graça firmada.
Coração sois o novo Sacrário, da

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).
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