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sei que chamavas todos os que
haviam de vir.

REFRÃO MEDITATIVO

Tua voz me fez refletir, deixei
tudo pra Te seguir, Nos Teus
mares eu quero navegar.

Santos todos, amem, louvem o
Senhor até o fim!
(5º e 6º Domingo T.C.)

ATO PENITENCIAL

Senhor, chamaste-me, aqui Quando pediste aos doze primei- Senhor, vós sois o caminho!

estou! Chamaste-me, aqui estou!
Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me,
aqui estou! (2º e 3º Domingo T.C.)

Deus não está longe de cada

um de nós. Nele vivemos nos
movemos e existimos.
(4º, 5º e 6º Domingo T.C.)

CANTO DE ENTRADA
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.
(2º e 4º Domingo T.C.)

Quando chamaste os doze
primeiros pra te seguir,

ros: 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. (3º Domingo T.C.)

Sê a rocha que me abriga

casa forte que me salva, para
honra do teu nome és o guia
que me ampara!
Ponho em Deus minha esperança, que eu não seja envergonhado. Já que és justo, me defende.
Sei que vou ser libertado. Vem
ouvir a minha voz, eu estou angustiado!
Sê pra mim uma rocha firme, sê
pra mim seguro abrigo, sê pra
mim uma fortaleza. Me orienta
e eu vou contigo, eu te entrego
o meu espírito desde agora, eu
te bendigo.
Confiando em tua face, vão
vencer os intrigantes. Recebidos
em tua tenda, proteção terão
constante.
Sê bendito, meu Senhor, sê bendito em todo instante. Eu dizia
na aflição: “Deus não quer saber
de mim”. Vejo agora que me ouviu, quando eu reclamei assim.

Guiai-nos ao Pai com carinho!
De nós tende piedade, Senhor,
tende piedade!

Ó Cristo, sois a verdade, encheinos de caridade!
De nós tende piedade, ó Cristo,
tende piedade!
Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida!
De nós tende piedade, Senhor,
tende piedade!
(2º e 3º Domingo T.C.)

Senhor, se tua voz não ouvi, e
por caminhos do mal me perdi.
Piedade, Senhor! Piedade,
Senhor!

Senhor, se não te amei no irmão,
fechando a ele o meu coração.
Senhor, se não cumpri meu dever, e se o bem eu deixei de fazer.
(4º, 5º e 6º Domingo T.C.)

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.

2º AO 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM

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!
(2º e 3º Domingo T.C.)

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!
(4º; 5º e 6º Domingo T.C.)

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
O povo que jazia nas trevas viu
brilhar uma luz grandiosa, a luz
despontou para aqueles, que jaziam nas sombras da morte.
(4º Domingo T.C.)

Salmo 39
Eu disse: “Eis que venho ó Senhor!” Com prazer faço a vossa
vontade. (2º Domingo T.C.)
Salmo 24
Mostrai-me, ó Senhor, vossos
caminhos, vossa verdade me
oriente e me conduza!
(3º Domingo T.C.)

Salmo 94
Não fecheis o coração, ouvi hoje
a voz de Deus! (4º Domingo T.C.)
Salmo 146
Louvai a Deus, porque ele é bom
e conforta os corações.
(5º Domingo T.C.)

Salmo 31
Sois Senhor, para mim, alegria e
refúgio. (6º Domingo T.C.)

ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Encontramos o Messias, Jesus
Cristo, de graça e verdade ele
é pleno, de sua imensa riqueza
graças enfim recebemos.

(2º Domingo T.C.)

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
O Reino do Céu está perto!
Convertei-vos, irmãos, é preciso!
Crede todos no Evangelho!

(3º Domingo T.C.)

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
O Cristo tomou sobre si nossas
dores, carregou em seu corpo as
nossas fraquezas.
(5º Domingo T.C.)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-

luia! Aleluia! Aleluia!
Um grande profeta surgiu, surgiu
e entre nós se mostrou, é Deus
que seu povo visita, seu povo,
meu Deus visitou! (6º Domingo T.C.)

PROFISSÃO DE FÉ
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.

			

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, cumpra-se em nós a
vossa vontade! (2º Domingo T.C.)

Senhor, convertei-nos e sere-

mos salvos! (3º Domingo T.C.)

Senhor, livrai-nos do mal!

2º AO 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Meu amor é como este pão que
era trigo, que alguém plantou
depois colheu, e depois tornouse salvação e deu mais vida e
alimentou o povo meu. Eu te
ofereço este pão, eu te ofereço
o meu amor (bis).
Minha vida tem sentido, cada
vez que eu venho aqui e te faço
o meu pedido, de não me esquecer de ti. Meu amor é como
este vinho que era fruto, que
alguém plantou depois colheu,
e depois encheu-se de carinho e
deu mais vida, e saciou o povo
meu. Eu te ofereço vinho e pão,
eu te ofereço o meu amor (bis).

(2º e 3º Domingo T.C., Celebração da
Palavra)

(4º Domingo T.C.)

Santo, Santo, Santo é o Se-

nhor! (bis)
Ó Deus do universo, Deus nosso
Criador (bis).
No céu, na terra, brilha o esplendor (bis).
De tua imensa glória, ó Deus,
nosso Senhor! (bis)
Bendito seja aquele que vem
(bis).
Aquele que vem vindo em nome
do Senhor! (bis)
Hosana, Hosana, Hosana ao Salvador! (bis)

CANTO DA COMUNHÃO
Vinde e vede, vinde! Ele

está no meio de nós! Ele está
no meio de nós!

Senhor, salvai-nos pela vossa Muitos grãos de trigo se tor- Como a André e a João que perPalavra! (5º Domingo T.C.)

Senhor, purificai-nos pela vossa misericórdia! (6º Domingo T.C.)
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 sua
missão e com os mais necessitados. De todo coração, ó Pai,
contribuo com o que posso:
recebei, ó Senhor. Amém.

naram pão. Hoje são teu Corpo,
ceia e comunhão. Muitos grãos
de trigo se tornaram pão.

Toma, Senhor, nossa vida em
ação, para mudá-la em fruto
e missão! Toma, Senhor, nossa
vida em ação, para mudá-la
em missão.
Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu Sangue,
força no caminho. Muitos cachos
de uva se tornaram vinho.
Muitas são as vidas feitas vocação. Hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas
vocação. (4º, 5º e 6º Domingo T.C.)

Santo
O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
Minha vida tem sentido,
cada vez que eu venho aqui e
te faço o meu pedido, de não
me esquecer de ti.

Santo, Santo é meu Senhor.

Santo, Santo é o nosso Deus.
Céus e terra proclamam sua
glória. Bendito é o que vem em
nome desse Deus. Hosana em
toda terra, hosana em toda
terra, hosana em toda terra,
hosana lá no céu (bis).

guntavam: onde moras, Senhor,
onde é que estás? Recebemos
da Igreja esta resposta: Ele mora
entre nós e tem a Paz!
Ele, o Filho, a Palavra se fez
carne, e assumiu nossa humana
condição. Nossa vida viveu e
nossas lutas, e agora entre nós
se dá no Pão!
Tomai todos, comei isto é meu
Corpo, é meu Sangue, tomai
todos, bebei! Como eu fiz, aprendei o Amor se entrega, vossa vida
entregai se o Pão comeis!
Vive a Igreja da santa Eucaristia,
que é a fonte e a meta da missão.
Fonte de onde ela haure sua
força, culminância da Evangelização!
Onde dois e outros mais estão
reunidos em meu nome entre
eles estarei. Até o fim eu estou
sempre convosco, até o fim eu
jamais vos deixarei!
Na Palavra Eu também estou
presente, toda a Bíblia me apon-

2º AO 6º dOMiNgO dO teMPO cOMuM

(2º e 3º Domingo T.C.)

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

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!
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...
(4º Domingo T.C.)

Vem, Senhor, vem curar
nossos males, libertar-nos das
duras correntes! Vem trazer
aos perdidos a graça e a saúde
vem dar aos doentes!
Um canto novo ao Senhor, ó
terras todas, cantai! Louvai seu
nome bendito, diariamente aclamai! Sua glória, seus grandes
feitos aos povos todos contai.
Ele é o maior dos senhores,
merece nosso louvor, e mais do
que aos deuses todos nós lhe devemos temor, Os outros deuses
são nada, Ele e do céu criador.
Sabei que o Senhor é rei e traz

justiça a esta terra. Alegrem-se
o mar e os peixes e tudo o que
o mundo encerra. Os campos,
plantas, montanhas e as árvores
da floresta.
Ele e o Senhor do universo e faz
justiça a seu povo. Aos povos
há de julgar, reinando no mundo todo por isso, a Ele cantai, ó
terras, um canto novo.
(5º, 6º Domingo T.C.)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Quem tem o dom de partilhar

Abandonei as redes, mudei
o jeito de pescar, a Igreja é a
barca, o Evangelho é a rede e
o mundo é o mar (bis).
Faz muito tempo que deixei a
minha rede abandonada sobre
a areia do mar. De peixes não
sou mais pescador: eu vivo para
evangelizar.
Eu conhecia muito bem as minhas redes, entendia os segredos
do mar. O Reino de Deus surpreende, e eu vivo para evangelizar.
Confiante na bondade do Senhor,
a cada dia, me disponho a caminhar. O Espírito de Deus me auxilia, e eu vivo para evangelizar.

a vida dê sua resposta, seja sal e
luz. Quem tem o dom de partilhar palavras tem que ir ao povo
e anunciar Jesus. E quem tem o
dom de exortar, deve caminhar
junto a seu irmão. Quem tem
o dom da misericórdia, segue a
Jesus, dando o seu perdão.

Vós sois o Caminho, a Verdade e a Vida, O Pão da alegria
descido do Céu!

Ser profeta é ter sangue novo,
é quem vai ao povo e fala do
amor. É quem tem o dom da
profecia, é quem anuncia o
Reino do Senhor.

Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a
Verdade,Verdade é só Jesus.

Falar do Reino é um dom bonito para quem procura viver sua
fé. Pra quem pratica a religião,
acredita em Deus e sabe o que
Ele quer. Falar do Reino é amar
o irmão, é dar testemunho na
comunidade. É lutar contra as
injustiças, construindo a paz e a
fraternidade. (2º, 4º e 6º Domingo T.C.)

(3º, 5º Domingo T.C.)

Nós somos caminheiros que
marcham para os céus, Jesus é o
caminho que nos conduz a Deus.

Pecar é não ter vida, pecar é não
ter luz, tem vida só quem segue
os passos de Jesus.
Jesus, Verdade e Vida, Caminho
que conduz a Igreja peregrina
que marcha para a luz
(Celebração da Palavra)

Faz muito tempo que deixei

a minha barca, sobre a areia das
praias do mar. Sou marinheiro
de outros mares, eu vivo para
evangelizar.

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

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

ta, a Mim conduz! Quem me
segue não andará nas trevas, sou
a Vida, a Verdade, sou a Luz!

