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Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica
ao desabrigo, dá sustento a quem tem
fome com a fina flor do trigo.

REFRÃO MEDITATIVO

Comam do pão, bebam do cálice,

quem a mim vem não terá fome! Comam
do pão, bebam do cálice, quem em mim
crê não terá sede!
(16º, 17º, 18º e 19º Domingo)

Eis aqui tua serva, eis aqui tua serva.

Que em mim se faça a tua Palavra!

(20º Domingo – Assunção de Nossa Senhora)

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! (21º e 22º Domingo)

CANTO DE ENTRADA

Alegres vamos à casa do Pai e
na alegria cantar seu louvor! Em sua
casa, somos felizes, participamos da
ceia do amor.

A alegria nos vem do Senhor, seu amor
nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá
a salvação.
O Senhor nos concede os seus bens, nos
convida à sua mesa sentar e partilha conosco o seu pão, somos irmãos ao redor
deste altar.
Voltarei sempre à casa do Pai, do meu
Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz
uma vida que busque a Deus como fonte
de amor. (16º e 17º Domingo)

Senhor, ó Deus dos pobres, do povo

sofredor, aqui nos reuniu pra cantar
o seu louvor. Pra nos dar esperança e
contar com sua mão, na construção do
Reino, Reino novo, povo irmão.

Alimenta os nossos sonhos, mesmo dentro da prisão. Ouve o grito do oprimido,
que lhe toca o coração.
Cura os corações feridos, mostra ao pobre
seu poder. Dos pequenos é a defesa, deixa
a vida florescer! (18º e 19º Domingo)

Mãe de Deus, nossa querida Mãe,

você nos trouxe a Paz, você nos traz o
Amor. Mãe de Deus ensina a sermos
irmãos e amar do jeito que Jesus amou.
Mãe, a sua vida foi resposta ao Criador
e foi escolhida pra gerar o Amor. Deus
mandou ao mundo seu Filho, o Senhor.
Ele é o nosso Salvador.
Mãe do Deus-menino ensinou ao Filho
os primeiros passos. Fez Jesus andar.
Olha os nossos filhos ensine a mostrar
os caminhos do Senhor.

Nós cantaremos juntos pedindo paz na
terra e rezaremos muito pedindo conversão. Protege os seus filhos que ouvem
com atenção, ó Rainha da Paz.
(20º Domingo – Assunção de Nossa Senhora)

O Senhor me chamou a viver, a viver
a alegria do amor. Foi teu amor quem
nos fez conhecer toda alegria, da vida,
Senhor.

Senhor da vida, teu amor nos faz recomeçar. Eu sei que a nossa vida é vida
perdida pra quem não amar.
O Senhor nos chamou a viver, a viver
como irmãos simplesmente. Foi teu amor
que nos fez conhecer que o próprio Deus
vive a vida da gente.
Nunca é longo demais o caminho que nos
leva ao encontro do amor. Foi teu amor
que nos fez descobrir toda alegria da vida,
Senhor. (21º e 22ºº Domingo)

ATO PENITENCIAL

Senhor, nosso Deus de bondade, atendei

vosso povo amado, conheceis as nossas
fraquezas. Piedade, piedade de nós! (bis)
Ó Cristo, que sois luz do mundo, perdoai
nossa grande omissão. Nós que somos
um povo sofrido. Piedade...

Senhor, que sois misericórdia, libertai-nos de todo rancor. Conduzi-nos em
vossos caminhos. Piedade...
(16º e 18º Domingo)

Senhor, que sois o Caminho, que nos
leva ao Pai.

Senhor, tende piedade, Senhor tende
piedade, piedade de nós (bis).
Ó Cristo que sois a Verdade, que ilumina
os povos.
Senhor, que sois dom da Vida, que renova
o mundo. (19º e 21º Domingo)

Senhor, que nos ensinaste a amar, o teu

jeito de ser revelou que Deus nos ama.
Tem piedade de nós, Senhor! (bis)
Cristo, que nos libertaste do pecado, a tua
missão mostrou que Deus nos salva. Tem
piedade de nós, Senhor! (bis)
Senhor, que nos amas e perdoas teu jeito
de agir mostrou que Deus é Pai e Mãe.
Tem piedade de nós, Senhor! (bis)

(17º, 20º Domingo - Assunção de Nossa Senhora e 22º Domingo)

HINO DO GLÓRIA
Glória a Deus, lá nos céus e paz na
terra aos seus amados (bis).
Glória a Deus do universo, paz a toda
a humanidade. Rei do céu é o Senhor,
Deus, Pai todo poderoso.
Vos louvamos e adoramos, damos glória
e bendizemos. Vos louvamos, ó Senhor,
pela vossa imensa glória.

16º AO 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Eu sou o pão da vida, descido do céu,
quem deste pão come, sempre há de viver.
Eu sou o pão vivo, descido do céu, amém,
aleluia, aleluia! (19º Domingo)

Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro Santo. Sois o Filho de Deus Pai,
destruístes o pecado.
Vós que estais junto do Pai, perdoai nossos pecados. Vós somente sois o Santo,
acolhei as nossas preces.
Vós, altíssimo Senhor, com o Espírito
Divino, vós somente sois o Santo, acolhei
as nossas preces. (16º, 19º Domingo)

Glória a Deus! Glória a Deus!

Salmo 22
O Senhor é o pastor que me conduz;
felicidade e todo bem hão de seguir-me!
(16º Domingo)

Salmo 144
Saciai os vossos filhos, ó Senhor!
(17º Domingo)

Porque Ele vive junto de nós e dá
a paz aos homens de boa vontade
(bis).

Salmo 77
O Senhor deu a comer o pão do céu.

Senhor, Deus, Rei dos Céus, Deus Pai
todo poderoso nós vos louvamos, nós
vos bendizemos. Nós vos adoramos, vos
glorificamos. Nós vos damos graças, pela
vossa imensa glória, imenso amor.

Salmo 33
Provai e vede quão suave é o Senhor.

Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho amado
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade do vosso povo!
Só Vós sois o Altíssimo, com o Espírito,
na glória de Deus Pai. (17º, 20º Domingo Assunção de Nossa Senhora e 22º Domingo)

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.
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!
(18º, 21º Domingo)

(18º Domingo)

(19º e 21º Domingo)

Salmo 44
À vossa direita se encontra a rainha, com
veste esplendente de ouro de Ofir.
(20º Domingo – Assunção de Nossa Senhora)

Salmo 14
Senhor, quem morará em vossa casa, e
no vosso monte santo habitará?
(22º Domingo)

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!

Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar. Eu conheço,
então, minhas ovelhas, que me seguem
comigo a caminhar. (16º Domingo)

Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre
nós se mostrou, é Deus que seu povo
visita, seu povo, meu Deus visitou.

(17º Domingo)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia!
O homem não vive somente de pão, mas
vive de toda palavra que sai da boca de
Deus e não só de pão, amém, aleluia,
aleluia! (18º Domingo)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Maria é elevada ao céu, alegram-se o
coro dos anjos.
(20º Domingo – Assunção de Nossa Senhora)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia!
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e
vida. As palavras que dizeis bem que são
de eterna vida! (21º Domingo)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor,
foi quem gerou-nos com a Palavra da
verdade, nós, as primícias do seu gesto
criador! (22º Domingo)
PROFISSÃO DE FÉ

Creio em um só Deus, Pai todo podero-

so, 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.
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, ajudai-nos a testemunhar a vos-

sa bondade e o vosso amor! (16º Domingo)

Senhor, saciai nossa fome de amor e
justiça! (17º Domingo)

Senhor, libertai-nos do egoísmo e do

comodismo! (18º Domingo)

Senhor, dai-nos o pão da vida!
(19º Domingo)

Senhor, que tudo seja feito segundo a

vossa Palavra!

(20º Domingo - Assunção de Nossa Senhora)

Senhor, queremos seguir-vos no caminho do amor e do serviço! (21º Domingo)

Senhor, ajudai-nos a escutar, partilhar,

viver e anunciar vossa Palavra!
(22º Domingo)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

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
a missão e com os mais necessitados.
De todo coração, ó Pai, contribuo com
o que posso, recebei, ó Senhor. Amém.
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Jesus, Mestre Divino, que chamastes
os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a muitos
de nossos jovens. Dai força para que
vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
sacerdotes, religiosos e religiosas, para
o bem do Povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO

Os grãos que formam espigas se unem
pra serem pão. Os homens que são Igreja
se unem pela oblação.

16º AO 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Diante do altar Senhor entendo minha
vocação, devo sacrificar a vida por
meus irmãos.
O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe morrendo se
vai viver.
O vinho e o pão ofertamos são nossas
respostas de amor. Pedimos humildemente
aceita-nos ó Senhor. (16º, 21º e 22º Domingo)

Tanta gente vai andando na procura

de uma luz, caminhando na esperança se
aproxima de Jesus. No deserto sente fome
e o senhor tem compaixão, comunica sua
palavra vai abrindo o coração.
Dai-lhes vós mesmos de comer, que o
milagre vai acontecer! (bis)
Quando o pão é partilhado passa a ter
gosto de amor, quando for acumulado
gera morte, traz a dor quando o pouco
que nós temos se transforma em oblação
o milagre da partilha serve a mesa dos
irmãos.
No altar da eucaristia o Senhor vem
ensinar que o amor é verdadeiro quando
a vida se doar. Peregrinos, caminheiros,
vamos juntos como irmãos na esperança
repartindo a palavra e o mesmo pão.
Deus nos fez à sua imagem, por amor
acreditou. Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou. Responsáveis pelo
mundo para a vida promover, desafios
que nos chegam, vamos juntos resolver.
(17º, 18º e 19º Domingo e Celebração da
Palavra)

Ó Mãe, por intermédio do teu nome,

queremos nossos dons oferecer. O povo
não tem pão e passa fome, espera a nossa
oferta acontecer.
Maria, medianeira divinal, se pedes,
teu Jesus atenderá. Repete o teu apelo
maternal assim como nas Bodas de
Caná!
Ó Mãe, por teu materno sentimento, queremos nossos dons oferecer. O povo não
tem vinho, está sedento, espera a nossa
oferta acontecer.
Pedido de um materno coração, o filho
certamente escutará. Jesus, por tua santa
intercessão, em vida nossos dons transformará.
(20º Domingo - Assunção de Nossa senhora)

Santo
O Senhor é Santo, Ele é nosso Deus. O

Senhor é Santo, Ele é nosso Pai. O Senhor
é Santo, Ele é nossa Paz. Ele é bendito,
Ele é bendito, está entre nós (bis). O
Senhor é Santo, Ele é o amor. O Senhor
é Santo, Amor que refaz. O Senhor é
Santo, Ele é nossa paz: Ele é bendito...
O Senhor é Santo, hosana. O Senhor é
Santo, Hosana O Senhor é Santo, hosana.
Ele é bendito... (16º, 18º e 22º Domingo)

Santo, santo, santo, santo é o Senhor! (bis).

Os anjos a uma só voz proclamam ao
Deus de amor (bis).
Bendito é aquele que vem em nome do
Senhor (bis).
Bendito é aquele que traz a paz em nome
do Pai Criador (bis).
Hosana ao Pai e a seu Filho Redentor! (bis)
Hosana ao Espírito Santo, hosana ao
Deus trino de amor! (bis).

(17º e 19º Domingo)

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do

Universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória!
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! (bis).
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana, Hosana nas alturas! (bis).

(20º Domingo - Assunção de Nossa Senhora e
21º Domingo)

CANTO DA COMUNHÃO
Todo aquele que comer do meu Corpo
que é doado. Todo aquele que beber do
meu Sangue derramado, e crê nas minhas
palavras que são plenas de vida, nunca
mais sentirá fome, e nem sede em sua lida.
Eis que sou o Pão da vida, eis que sou
o Pão do Céu, faço-me vossa comida,
Eu sou mais que leite e mel.
O meu Corpo e meu Sangue são sublimes
alimentos, do fraco indigente é vigor, do
faminto é o sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e
excluído, rocha viva e proteção.
Eu sou o Caminho, a Vida, Água Viva e
a Verdade. Sou a paz e a luz do mundo,
sou a própria liberdade. Sou a Palavra
do Pai, que entre nós habitou, para que
vós habiteis, na Trindade onde estou.

16º AO 22º dOMiNgO dO teMPO cOMuM

Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos
contigo aprender a verdade, a firmeza, o
perdão, e seguir o teu filho que diz:
(20º Domingo - Assunção de Nossa Senhora)

O pão da vida, a comunhão, nos une

Esta é a ceia do Pai, vinde todos
tomai, o Alimento Eterno. Hoje desejo
saciar vossa fome de Paz, acolhei-me no
coração...

Lá no deserto a multidão Com fome segue
o Bom Pastor. Com sede busca a Nova
Palavra, Jesus tem pena e reparte o pão.

Aonde iremos nós? Aonde iremos nós?
Tu tens Palavras de Vida e Amor! Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és
o verdadeiro Santo de Deus!

(16º e 17º Domingo)

a Cristo e aos irmãos. E nos ensina abrir
as mãos para partir, repartir o pão.

Na Páscoa Nova da Nova Lei, quando
amou-nos até o fim, partiu o pão e disse:
“Isto é meu corpo por vós doado: Tomai,
Comei”.
Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por
nós, dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão.
Onde houver fome, reparte o pão e tuas
trevas hão de ser luz; encontrarás Cristo
no irmão, serás bendito do Eterno Pai.
(18º e 19º Domingo)

Povo de Deus foi assim, Deus cum-

priu a Palavra que diz: uma Virgem irá
conceber, e a visita de Deus me fez mãe.
Mãe do Senhor nossa Mãe, nós queremos
contigo aprender a humildade, a confiança total e escutar o teu Filho que diz:

Toda a verdade falei, feito pão eu deixei o
meu Corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no coração...
Meu sangue deixei ficar feito vinho no
altar, quem beber tem a vida. Hoje desejo
unir todos vós, vinde a mim, acolhei-me
no coração...
Minha promessa cumpri, teus pecados
remi, preparai o caminho.Hoje desejo
fazer minha igreja crescer, acolhei-me
no coração... (21º e 22º Domingo)

Sou o caminho e a verdade que procuras, para que possas conduzir quem
se perdeu. Reunindo sempre a profecia
e a ternura, e construindo nova terra e
novo céu.

Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança reúne os irmãos. Planta meu Reino,
transforma a terra, mais que coragem,
tens minha mão.

Venham a mim todos vocês que estão
cansados, darei repouso e mostrarei
meu coração. Eu vim curar os corações
amargurados e libertar de todo tipo
de prisão.

Povo de Deus foi assim. Nem montanha
ou distância qualquer me impediu de
servir e sorrir. Visitei, com meu Deus,
fui irmã.

Em meio às trevas que te cercam sou a
luz, que ilumina o teu caminho e o teu
viver. Para que saibas dar sentido à tua
cruz, para que tenhas uma luz a oferecer.

Mãe do Senhor, nossa Mãe, nós queremos
contigo aprender, desapego, bondade,
teu “sim,” e acolher o teu Filho que diz:

Eu vim ao mundo pra que todos tenham
vida, vai pelo mundo e leva vida aos
teus irmãos. Que todos tenham lar e pão,
casa e comida, e se libertem de qualquer
escravidão. (Celebração da Palavra)

Povo de Deus foi assim. Meu Menino
cresceu e entendeu que a vontade do Pai
conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez.
Mãe do Senhor nossa Mãe, nós queremos
contigo aprender: a justiça, a bondade do
Pai e entender o teu Filho que diz:
Povo de Deus foi assim. Da verdade
jamais se afastou, veio a morte e ficou
nosso pão, visitou-nos e espera por nós!

Jesus, vendo a multidão sabendo que
tinha fome pediu a quem tivesse alguma
coisa praqueles homem. E repartiu o
peixe e o pão criou, assim, a comunhão.
(16º e 17º Domingo)

Nunca me esqueço, Maria, teu jeito

sereno de ser. Recordo teu sim generoso,
olhar grandioso de mãe e mulher. Bem
aventurada Maria, contigo aprendi viver
e hoje eu respondo o meu sim e sem medo
eis-me aqui pra viver só de amor.
Vocação é sem medo dizer sempre sim.
É gritar que o amor não tem ﬁm sendo
ﬁel na sua missão. Vocação é deixar
tudo, tudo e partir. É tomar sua cruz e
seguir na paz inﬁnita do Cristo Jesus.
Te vejo, bendita Maria, tão pura e tão
cheia de luz. Rainha da paz, Mãe da
Igreja, amor e beleza do Deus Salvador.
Humilde e serena Maria, contigo aprendi
a viver e hoje encontrei na verdade a
felicidade de amar e servir.
(18º e 19º e 20º Domingo - Assunção de Nossa
Senhora)

Vós sois o sal da terra, vós sois a
luz do mundo, levai aos povos todos
o amor, meu dom fecundo.Teu Reino,
ó Jesus Cristo, queremos propagar
seguindo o teu exemplo o mundo
transformar!
Sendo membros do teu corpo, que é a
Igreja, cristãos leigos e leigas construímos nova história!
Instruídos por tua santa Palavra, chamados e enviados para cumprir a missão!
Alimentados por teu Corpo e Sangue,
assumimos, com coragem, a nossa vocação! (21º e 22º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Bastariam dois pães e dois peixes e o
milagre do amor, pra acabar com tanta
fome e acabar com tanta dor! (bis)

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

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

Eu sou a Palavra Viva que sai da boca de
Deus. Sou a lâmpada para guiar vossos
passos, irmãos meus. Sou o rio, eu sou a
ponte, sou a brisa que afaga. Sou a água,
sou a fonte, fogo que não se apaga.

