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REFRÃO MEDITATIVO

O Espírito de Deus me ungiu e
consagrou para anunciar o Reino de
Amor. (2º Domingo)
Quem por mim

perde a vida
por mim. Quem por mim perde a vida.
Este, sim, a encontrará e há de viver.
Viverá para sempre!
(3º Domingo)

Misericordioso é Deus, sempre,
sempre o cantarei. (4º e 6º Domingo)

Eu sou a Luz do Mundo, quem me
segue não andará nas trevas, nas trevas,
mas a luz da vida terá! (5º Domingo)

Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o amor, Deus aí está.
(7º Domingo)

Confiemo-nos ao Senhor! Ele é

justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao
Senhor! Aleluia! (8º Domingo)

Canto de Entrada

Venham trabalhar na minha vinha,

dilatar meu Reino entre as nações.
Convidar meu povo ao banquete. Quero habitar nos corações.
Unidos pela força da oração, ungidos
pelo espírito da missão, vamos juntos
construir uma Igreja em ação.
Venham trabalhar na minha vinha,
espalhar na terra o meu amor. Muitos
não conhecem a Boa Nova, vivem
como ovelhas sem pastor.
(2º, 3º e 8º Domingo)

é novo, é a casa do Pai à vossa espera: olhar e gestos diferentes à luz do
perdão que o mal supera.

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

Trazei as redes do vosso trabalho, o
vosso empenho, o suor que dão sustento! Trazei também vossa voz e todo
anseio. Não quero ver-vos dispersos,
ao relento.

Ó Cristo, sois a Verdade, enchei-nos
de caridade!
De nós tende piedade, ó Cristo...

E quem, vivendo em espírito pobre,
escolhe a paz e tem sede de justiça,
jamais se entrega, e por isso é perseguido. Que não o vençam cansaço
nem cobiça!
Não vim trazer o caminho mais fácil,
vim recompor, renovar por dentro e
fora. E quem quiser mundo novo como
Eu quero, venha comigo, plantá-lo
desde agora.
(4º e 5º Domingo)

Nossos corações em festa se
revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor. Que nos
quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido, por amor
e vocação!

Senhor, vós sois nossa Vida, buscai a
ovelha perdida!
De nós tende piedade, Senhor...
(2º, 5º e 8º Domingo)

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.
(3º e 6º Domingo)

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, Mestre e Senhor, pois eterno
é seu amor. Nesta fonte de água viva,
somos hoje seus convivas.

Cristo que sois a expressão do terno
amor de Deus Pai, dai-nos um coração
novo, de todo o mal nos livrai.

Nós queremos operários, mensageiros
do Senhor, que nos façam solidários a
serviço do amor. Construtores da justiça, empenhados na missão contra toda
injustiça, por amor e vocação!

Senhor que sois compaixão, fonte
de felicidade para este povo que luta
dentro da comunidade.

Nossa Igreja necessita de mais fibra
e mais vigor, e de gente que acredita
no chamado do Senhor. Que dê pão a
quem tem fome e justiça a quem tem
pão e bendiga o seu nome, por amor e
vocação! (6º e 7º Domingo)

Hino do Glória

Ato penitencial

Vinde, aprendei um caminho que Senhor, vós sois o Caminho! Guiai-

(4º e 7º Domingo)

Glória a Deus nos altos céus! Paz na

terra aos seus amados! A vós louvam
Pai celeste, os que foram libertados.
Glória a Deus lá nos céus e paz aos
seus. Amém!
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao

-

2º ao 8º Domingo do tempo comum - 2017

vosso nome, vossos dons agradecemos.

Aleluia, aleluia! Bendita a Palavra que faz libertar (bis).

Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito
do Pai; vós de Deus Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai!

Toda palavra de vida é Palavra de
Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós (bis).

Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor; acolhei nossos pedidos,
atendei nosso clamor!
Vós somente sois o Santo, o altíssimo,
o Senhor; com o Espírito Divino, de
Deus Pai no esplendor.
(2º, 5º e 8º 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!

Salmo 39

Eu disse: Eis que venho, Senhor, com
prazer faço a vossa vontade.
(2º Domingo)

Salmo 26

O Senhor é minha luz e salvação. O
Senhor é a proteção da minha vida.
(3º Domingo)

Salmo 145

Felizes os pobres em espírito, porque
deles é o Reino dos céus.
(4º Domingo)

Salmo 111
Uma luz brilha nas trevas para o
justo, permanece para sempre o bem
que fez. (5º Domingo)
Salmo 118

Nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos
aclamamos por vossa cruz.
Espírito Santo, consolador, vós que
sois vida e sois Senhor.
(4º e 7º Domingo)

Fala Senhor, que teu servo te escuta.
Tua Palavra fortalece a nossa luta.
Só tu tens Palavras eternas de vida. Luz
pra guiar e iluminar nossa lida.
(5º Domingo)

Buscai

primeiro o Reino de Deus
e a sua justiça. E tudo o mais vos será
acrescentado. Aleluia! Aleluia!

(8º Domingo)

Bendize ó minh’alma, ao Senhor, pois
ele é bondoso e compassivo!
(7º Domingo)

(8º Domingo)

Nós vos louvamos, ó Criador, vos
bendizemos por vosso amor.

Aleluia! Aleluia! Com
alegria, aclamemos a Palavra do
Senhor!

Salmo 102

Vós somente sois o Santo, glória a
Deus! O Altíssimo Senhor, glória a
Deus!

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

Aleluia!

Se vos perseguem por causa de mim
não esqueçais o por quê: não é o servo
maior que o senhor. Aleluia! Aleluia!

Salmo 61

(3º e 6º Domingo)

(4º e 7º Domingo)

Feliz o homem sem pecado em seu
caminho, que na lei do Senhor Deus
vai progredindo! (6º Domingo)

Atendei nossos pedidos, glória a Deus!
Atendei nosso clamor!

Com o Espírito Divino, glória a Deus!
De Deus Pai no resplendor!

Boa nova em nossa vida Jesus semeou.
O evangelho em nosso peito é chama
de amor (bis).

Só em Deus a minha alma tem repouso,
só ele é meu rochedo e salvação.

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. (2º e 5º Domingo)

Aleluia! Aleluia!Aleluia!Aleluia! (bis)
Aclamemos tua Palavra que é luz pra
iluminar. Ela é Vida e Verdade, nos
ensina a caminhar.
(3º e 6º Domingo)

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, ungi-nos com o vosso Espírito! (2º Domingo)

2º ao 8º domingo do tempo comum - 2017

No pão e o vinho, no pão e o vinho,
nossas vidas oferecer. Nas águas
bem mais profundas, transforma
nosso viver.

meu Senhor. Sagrado trigo imolado,
depois farinhado e finalmente pão.
Sagrado trigo ofertado, que será
tornado corpo do Senhor (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!

A uva sem fazer gemido se entrega
ao milagre da transformação. Sob os
pés do lavrador sofrido vai tornar-se
vinho de nobre sabor. Lição de amor
ensina a uva com seu gesto de oblação.
Também quero ser desprendido pra
tornar-me vinho nas mãos do Senhor.
Sagrado fruto da videira que foi flor
primeiro e se modificou. Sagrado
vinho ofertado que será tornado
sangue do Senhor (bis). (6º, 7º e 8º

(2º e 4º Domingo)

Recebei ó Senhor nosso dízimo,

convertei-nos e seremos

não é esmola, pois não precisais, o
que temos de vós recebemos, partilhando teremos bem mais.

recompensai-nos com o

O pão e o vinho na oferta se tornam
aqui oblação. É corpo, é sangue de
Cristo, que por nós se faz refeição.

Senhor,

fazei resplandecer em nós
a vossa luz! (5º Domingo)

O dízimo é fonte de bênçãos, convite
de Deus à partilha, remédio que cura a
ganância, promove a união da família.

Santo é o Senhor e Deus de nossos
pais, a Ele o poder e a glória para
sempre (bis).

Senhor,

O dízimo é espelho do amor, retrato da
comunidade, cristãos educados na fé,
num gesto de maturidade.

Hosana, hosana, hosana ao Senhor
(bis).

Senhor,

salvos! (3º Domingo)

Senhor,

vosso amor! (4º Domingo)

justificai-nos pela vossa
misericórdia! (6º Domingo)

Senhor, dai-nos a coragem de amar!
(7º Domingo)

Senhor, acolhei-nos no vosso Reino! (8º 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 sua missão e
com os mais necessitados. De todo
o coração, ó Pai, contribuo com o
que posso: recebei, ó Senhor. Amém.

(Domingo do Dízimo)

Brilhe

Santo,

O dízimo mata o egoísmo, dá vida à
comunidade, nos leva a evangelizar, e
a sermos cristãos de verdade.

a vossa luz, brilhe para
sempre. Sejam luminosas vossas
mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz
(bis)! Brilhe a vossa luz (bis)!
Vós sois a luz do mundo, a todos
aclarai! Afugentando as trevas, ao Pai
glorificai!
A vossa Luz é o Cristo que dentro em
vós está: Via,Verdade e Vida, Ele vos
guiará!
Rompendo o jugo iníquo, banindo
a opressão, a vossa luz rebrilha e as
trevas fugirão!

O SENHOR NOS ALIMENTA

Canto do Ofertório

O trigo depois de crescido logo é

mos oferecer! O medo das águas profundas queremos oferecer! O esforço de
nossas labutas queremos oferecer! Os
passos de nossa luta queremos oferecer!

Santo

Bendito o que vem em nome do Senhor, com todos os Santos cantamos
seu louvor.
Hosana, hosana, hosana ao Senhor
(bis). (2º e 4º Domingo)

Ninguém a luz acende deixando-a se
esconder: Vossa luz ilumine, faça a
vida vencer! (3º e 5º Domingo)

O anseio de lançar as redes quere-

Domingo)

colhido e vai tornar-se pão. Nas mãos
da mãe mulher se imola, se entrega
humilde pra fermentação. Lição de
amor ensina o trigo com seu gesto de
doação. Também quero ser desprendido pra tornar-me pão nas mãos do

Santo, Santo é o Senhor!
(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) (3º e 5º Domingo)

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). (6º Domingo)

Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
do universo.
Os céus e a terra estão cheios da vossa
glória.

-

2º ao 8º Domingo do tempo comum - 2017

Hosana, hosana, hosana no alto dos
céus (bis)
Bendito é Aquele que vem em nome
do Senhor.
Hosana... (7º e 8º Domingo)

Canto da Comunhão
Vinde e vede, vinde! / Ele está no
meio de nós! (bis) /
Como a André e a João que perguntavam: 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 aponta, a Mim conduz! Quem me segue não andará nas
trevas: sou a Vida, a Verdade, sou a
Luz! (2º e 3º Domingo)

Vós sois o sal da terra, vós sois

a luz do mundo! Ninguém mais quer
o sal quando ele perde o seu sabor.
Ninguém acende a luz para esconde-la
logo após.
O sal e a luz sou eu, eu sou do povo
do Senhor (bis).
Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz
do mundo. Eu quero que esta vida tenha
muito mais valor. Eu quero que meu
povo tenha muito mais amor.
Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz
do mundo. Há muito prato insípido num
mundo sem sabor. Há muita escuridão
cegando o mundo sem amor.
Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz
do mundo. Há vida sem tempero muita

gente sofre a dor. Existe escuridão porque ninguém acende o amor.

Criador. Justiça e paz hão de reinar,
e viva o amor.

Vós sois o sal da terra, vós sois a luz
do mundo. Num mundo que não ama
é preciso ter amor. Amai-vos uns aos
outros, é o desejo do Senhor.

Quando Jesus a terra visitou, a boa
nova da justiça anunciou. O cego viu,
o surdo escutou e os oprimidos das
correntes libertou. (2º e 4º Domingo)

(4º e 5º Domingo)

Eis Jesus, o pão da vida, imolado
neste altar, nosso pão de cada dia, para
o nosso caminhar!
Tomai, comei, meu corpo e sangue
que vos dou: Eu sou o pão da vida,
Deus fiel, Deus Amor! (bis)
Nesta santa Eucaristia, Deus nos
mostra o seu caminho; quer a nossa
comunhão neste pão e neste vinho.
Vem, Jesus, ser alimento, pra vivermos
teu amor! Nossa força e sustento, és
somente tu, Senhor!
Precisamos de tua força, vem, Jesus, nos
redimir. Vem, inspira os que têm tanto:
que eles saibam repartir!
Obrigado, meu Senhor, pela santa comunhão! Nesta mesa da partilha quero
amar o meu irmão! (6º e 7º Domingo)

É grande

e onipotente o nosso
Deus. Com amor ele criou o firmamento. Faz crescer a verde relva sobre os
montes, e dá aos animais o seu sustento.
Não é a força e o poder do dinheiro
que agrada e impressiona o Senhor.
Mas sim, o que teme e confia, aquele
que espera em seu amor.
O que agrada ao Senhor é o amor. Não
se compra nem se vende por dinheiro,
ele ampara os humildes com carinho, seu
amor é infinito e verdadeiro.
O que agrada ao Senhor é a caridade, é
o amor acompanhado de carinho. Não
procure só seu próprio interesse, seja
um samaritano no caminho. (8º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Quando o Espírito de Deus soprou,

o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo
deu-se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor, louvar o

Outra vez me vejo só, com meu Deus.
Não consigo mais fugir, fugir de mim.
Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje
quero me encontrar, buscar o meu lugar.
Vou navegar (nas águas deste mar) Navegar (eu quero me encontrar). Navegar
(não posso mais fugir).Vou procurar
(nas águas mais profundas)No mar (feliz
eu vou seguir). Só amar, buscar o meu lugar. Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só
contigo sou feliz, tu és em mim! Teu
espírito de amor criador me sustenta no
meu sim, me lança neste mar!
Vivo a certeza desta missão. Já não
posso desistir, voltar atrás. Mãe Maria,
vem tomar minha mão e me ajuda a ser
fiel. Só cristo é luz e paz!
(3º e 5º Domingo)

Ao Pai de amor as nossas vozes
elevamos, num canto novo de louvor
e gratidão, pelas sementes plantadas
neste solo, que geram frutos de vida
e salvação. Atentos ao mandato do
Senhor: “permanecei no meu amor”.
Sim, permaneceremos no vosso
amor. Nós somos o rebanho e vós
sois nosso Pastor.
Jesus Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote,
misericórdia que brotou do Amor do
Pai. Continua a chamar pra sua Vinha,
operários de que tanto precisamos.
Sem perder a coragem de sonhar.
Alegres e escutando do Senhor: “permanecei no meu amor”.
Conduzidos pela Luz do Santo Espírito, o Evangelho nós queremos
proclamar. Com a voz, o testemunho
e alegria,sem perder a coragem de
sonhar. Mistério e Sacramento do
Senhor: “permanecei no meu amor”.
A Igreja que está em Mariana, se alegra
neste ano jubilar. Pelo Dom da vocação sacerdotal, fiéis ministro a serviço
do altar. Respondendo ao convite do
Senhor: “permanecei no meu amor”.
(6º, 7º e 8º Domingo)

