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o Dom Maior. Eu sei, enfim, minha
missão, na Mãe-Igreja, o meu lugar:
ser tudo, ser seu coração, somente
amar! (2º e 3º Domingo)

REFRÃO MEDITATIVO
Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o amor, Deus aí está...

(2º e 6º Domingo)

Espírito de Deus toma conta de
mim, toma conta de mim! Espírito de
Deus, Espírito de Deus, toma conta de
nós! (3º e 4º Domingo)
Senhor, chamaste-me, aqui estou!
Chamaste-me, aqui estou! Ô, ô, ô! Ô,
ô! Chamaste-me, aqui estou!
(5º Domingo)

Misericordioso é Deus, sempre,
sempre O cantarei. (7º e 8º Domingo)

CANTO DE ENTRADA
Em meu amor

pela Igreja e
ardor missionário, eu quisera ser
apóstolo, profeta e mártir, também
sacerdote, tudo escolher. No Corpo
do Senhor, porém, os membros nunca
são iguais: do todo, procurando o bem,
nenhum é mais.

Corpo do Senhor, a Igreja deve ter
um coração. Pra que santa ela seja,
eis o amor, minha vocação! Dom
melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da
Igreja em meu peito: serei o amor!
Quisera percorrer a terra e anunciar
o Cristo a todos os irmãos; plantar a
cruz em todo canto, dar a minha vida
pela Salvação. Mas, a resposta eu
encontrei a este apaixonado amor: é
a caridade – eis a lei, o Dom Maior!
O amor alcança todo o tempo, está em
toda parte, é eterno o amor! E toda
vocação abrange, nada se sustenta sem

Senhor, que sois dom da vida, que
renova o mundo, Senhor, tende
piedade, Senhor tende piedade,
piedade de nós. (2º e 3º Domingo)

Te louvo, meu Senhor, pois olhaste Senhor, nosso Deus de bondade,
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.
(5º e 6º Domingo)

Ó Pai, somos nós o Povo eleito. A
alegria nos vem do Senhor, seu que
Cristo veio reunir (bis).

Pra viver da sua vida, aleluia! O
Senhor nos enviou, aleluia! Pra ser
Igreja peregrina, aleluia! O Senhor
nos enviou, aleluia!
Pra ser sinal de Salvação, aleluia! O
Senhor nos enviou, aleluia! Pra anunciar o Evangelho, aleluia! O Senhor
nos enviou, aleluia!
(4º, 7º e 8º Domingo)

ATO PENITENCIAL
Senhor que sois o caminho, que nos
leva ao Pai! Senhor, tende piedade, Senhor tende piedade, piedade de nós.
Ó Cristo que sois a verdade, que
ilumina os povos! Ó Cristo, tende
piedade, ó Cristo tende piedade,
piedade de nós.

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,
piedade de nós! (bis)
Senhor, que sois misericórdia, libertai-nos de todo rancor. Conduzi-nos
em vossos caminhos: Piedade, piedade de nós! (bis) (4º e 6º 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.
(5º e 7º Domingo)

Senhor, o verdadeiro corpo, nasci-

do da Virgem Maria, Tende piedade
de nós, tende piedade de nós.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie,
Kyrie, Kyrie eleison.
Cristo, o pão vivo descido do céu para
a salvação do mundo, Tende piedade
de nós, tende piedade de nós.
Christe, Christe, Christe, eleison.
Christe, Christe, Christe, eleison.
Senhor, sustento da Igreja peregrina
e penhor da glória futura, Tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie,
Kyrie, Kyrie eleison. (8º Domingo)

2º ao 8º domingo do tempo comum

HINO DO GLÓRIA
Glória a Deus na imensidão e paz

na terra ao homem nosso irmão (bis).
Senhor, Deus Pai Criador onipotente,
nós vos louvamos e vos bendizemos,
por nos terdes dado o Cristo Salvador.
Senhor, Jesus, unigênito do Pai, nós
vos damos graças por terdes vindo ao
mundo, feito nosso irmão, sois nosso
Redentor.
Senhor, Espírito Santo, Deus amor,
nós Vos adoramos e Vos glorificamos,
por nos conduzirdes por Cristo, a
nosso Pai.
Glória ao Pai e a Cristo sejam dadas,
glória ao Espírito Santo sem cessar.
Agora e para sempre, por toda a eternidade. (2º, 4º e 6º 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! (3º e 7º Domingo)

Glória, Glória!

Anjos no céu
cantam todo seu amor! E na terra,
homens de paz Deus merece o louvor!
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao
vosso nome vossos dons agradecemos!
Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito
do Pai. Vós de Deus Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai!

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!
(5º e 8º Domingo)

Salmo 95
Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, manifestai os seus prodígios
entre os povos! (2º Domingo)
Salmo 18
Vossas palavras, Senhor, são espírito
e vida! (3º Domingo)
Salmo 70
Minha boca anunciará todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor.
(4º Domingo)

Salmo 137
Vou cantar-vos, ante os anjos, ó
Senhor, e ante o vosso templo vou
prostrar-me. (5º Domingo)
Salmo 1
É feliz quem a Deus se confia.
(6º Domingo)

Salmo 102
O Senhor é bondoso e compassivo.
(7º Domingo)

Salmo 91
Como é bom agradecermos ao Senhor! (8º Domingo)

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
O Senhor Deus nos chamou, por

meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo! (2º Domingo)

Foi o Senhor quem me mandou,
Boas notícias anunciar; ao pobre, a
quem está no cativeiro, libertação eu
vou proclamar! (3º e 4º Domingo)
Vinde após mim! O Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens!
(5º Domingo)

Alegrem-se

e saltem vocês de
alegria, porque têm um prêmio bem
grande nos céus, Alegrem-se e saltem
vocês de alegria, Amém. Aleluia, Aleluia. (6º Domingo)

Eu vos dou um novo mandamen-

to: Amai-vos uns aos outros, como eu
vos amei! (7º Domingo)

Como astros no mundo vocês
resplandeçam, mensagem de vida ao
mundo anunciem, da vida a Palavra
ao mundo proclamem, Quais astros
luzentes no mundo rebrilhem.
(8º 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, convertei nosso coração!

(2º Domingo)

Senhor, fortalecei-nos com vosso
Espírito! (3º Domingo)

			

Senhor, aumentai a nossa fé!
(4º Domingo)

Senhor, sustentai-nos com a vossa
graça! (5º Domingo)
Sede, Senhor, nossa única esperança. (6º Domingo)

Concedei-nos Senhor um coração misericordioso. (7º Domingo)

2º ao 8º domingo do tempo comum

Levar a Boa Nova ao pobre é missão
daquele que recebe a santa unção. Aos
corações ir consolar, tristes reerguer,
presos redimir, cegos iluminar.
Jesus dá o seu poder sacerdotal a quem
o Pai marcou com a unção crismal
para imolar, como instruiu sobre o
santo altar, a Hóstia Salutar, que Ele
instituiu. (3º e 4º Domingo)

Senhor, que vossa palavra seja luz Pai santo, na força deste rito sejais

para nossas consciências. (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 a missão e
com os mais necessitados. De todo
coração, ó Pai, contribuo com o que
posso: Recebei, ó Senhor. Amém.

sempre bendito pelo vinho e pão. Da
vossa bondade recebemos os dons que
oferecemos para a salvação.
Senhor, eterno Pai, os dons de vinho
e pão, agora transformai em vida e
salvação! (bis)
Pai Santo, sejamos água pura, que ao
vinho se mistura e vai se consagrar.
Por Cristo, a nossa humanidade da
vossa divindade vai participar.

Pai Santo, que o vosso amor compreenda que as nossas oferendas vem
do coração. São frutos regados pelo
orvalho, que a bênção do trabalho
transformou em pão. (5º e 8º Domingo)

O SENHOR NOS ALIMENTA

Santo

CANTO DO OFERTÓRIO

Santo, Santo é meu Senhor. Santo,

De mãos estendidas, oferta-

mos, o que de graça recebemos (bis).
A natureza tão bela, que é louvor, que
é serviço, o sol que ilumina as trevas,
transformando-as em luz. O dia que nos
traz o pão e a noite que nos dá repouso.
Ofertamos ao Senhor o louvor da criação.
Nossa vida toda inteira, ofertamos
ao Senhor, como prova de amizade,
como prova de amor. Com o vinho,
com o pão, ofertamos ao Senhor nossa
vida toda inteira, o louvor da criação.
(2º, 6º e 7º Domingo)

O Cristo vai à Sinagoga em Naza-

ré e nos revela então quem Ele é “O
Espírito pousa sobre mim, pois foi o
meu Pai, Deus de amor que ungiu e
enviou-me, enfim”.
O Pai me ungiu e consagrou, mandou-me proclamar a Boa Nova e ao
pobre, ao cego ao sofredor anunciar
a graça que renova.

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). (2º, 4º e 6º Domingo)

Santo,

Santo, Santo é o Senhor
Deus do universo. Os céus e a terra
estão cheios da vossa glória. Hosana,
hosana, hosana no alto dos céus (bis)
Bendito é Aquele que vem em nome
do Senhor. Hosana... (3º e 5º Domingo)

Santo, Santo, Santo é o Senhor!

Ó Deus do universo, Deus nosso
Criador. No céu, na terra, brilha o esplendor de tua imensa glória, ó Deus,
nosso Senhor! Bendito seja aquele que
vem aquele que vem vindo em nome
do Senhor! Hosana, Hosana, Hosana
ao Salvador! Oh, vem nos visitar no
teu imenso amor! Oh vem nos consolar no teu imenso amor!
(7º e 8º Domingo)

CANTO DA COMUNHÃO
Se houver amor na vida, se hou-

ver sempre união, Jesus faz de água
vinho e multiplica o pão.
Nas bodas de Caná o vinho terminou.
Maria, ao perceber ao filho seu falou.
Pra atender os noivos Jesus vai, sem
demora da era dos milagres antecipar
a hora.
Maria pede aos servos que queiram
executar aquilo que seu filho lhes vai
determinar.
A água, simples água humilde, tão
banal, Jesus, co’amor, transforma em
vinho especial.
Se um dia faltar vinho na vida do
casal, Jesus fará, na certa da água um
vinho igual. (2º Domingo)

O Espírito está sobre mim, o
Espírito a mim consagrou, Boa
nova aos cativos levar, a seus pobres
pregar me enviou!
Bendito o Deus de Israel, Que seu
povo visitou, e deu-nos libertação,
enviando um Salvador da casa do rei
Davi, seu ungido servidor.
Cumpriu a voz dos profetas, desde
os tempos mais antigos, quis libertar
o seu povo do poder dos inimigos,
lembrando-se da aliança de Abraão e
dos antigos.
Fez a seu povo a promessa, de viver
na liberdade sem medo e sem pavores
dos que agem com maldade. E sempre
a ele servir, na justiça e santidade.
É ele o sol do Oriente, que nos veio
visitar, da morte, da escuridão, vem a
todos libertar. A nós seu povo reunido,
para a paz faz caminhar.
Ao nosso Pai demos glória, e a Jesus louvor também. Louvor e glória
igualmente, ao Espírito que vem. Que
nosso louvor se estenda, hoje, agora e
sempre. Amém! (3º Domingo)

Hoje aqui se cumpriu a escritura, as palavras de Deus se cumpriram, as palavras que Cristo anunciou, as palavras que todos ouviram.
Bendito o Deus de Israel, Que seu

2º AO 8º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Cumpriu a voz dos profetas, desde
os tempos mais antigos, quis libertar
o seu povo do poder dos inimigos,
lembrando-se da aliança de Abraão e
dos antigos.
Fez a seu povo a promessa, de viver
na liberdade sem medo e sem pavores
dos que agem com maldade. E sempre
a ele servir, na justiça e santidade.
É ele o sol do Oriente, que nos veio
visitar, da morte, da escuridão, vem a
todos libertar. A nós seu povo reunido,
para a paz faz caminhar.
Ao nosso Pai demos glória, e a Jesus louvor também. Louvor e glória
igualmente, ao Espírito que vem. Que
nosso louvor se estenda, hoje, agora e
sempre. Amém! (4º Domingo)

Nada pescamos pela noite afo-

ra, lavamos redes para ir embora. Mas
se Tu falas, pescaremos mais em águas
fundas, logo sem demora.
Tua palavra Senhor, se ouvida e
praticada transforma a vida em
amor. Missão por Ti iniciada, basta
responder um sim e ir contigo até
o fim.
São tantos peixes as redes se arrebentam, as duas barcas cheias se apresentam. Senhor Jesus, nós te amaremos
sempre, és alegria, a paz que nos
sustentam.
Tu és de fato, Cristo o Senhor, te
seguiremos pra anunciar o amor. Se
Tu nos dizes pra não termos medo,
enfrentaremos até mesmo a dor.
Daqueles barcos, lá abandonados, seguiram Cristo: Pedro, João e Thiago.
Agora a pesca é bem diferente, por
muitos mares vão pescando gente.
(5º Domingo)

Felizes os pobres, felizes os
mansos, quem busca a justiça, com
sede e com fome! Feliz quem quer
paz, feliz quem é puro, feliz quem
padece Senhor, por teu nome!
(6º Domingo)

Senhor, tu nos mandas amar, sem

medida, assim como o Pai que a seus
filhos deu vida. Amemos o irmão,
assim como tu,que neste banquete
és nossa comida. (7º Domingo)

Quero descobrir minha vocação, leiga,
religiosa, ou sacerdotal. Quero ver
meu povo todo em missão, numa Igreja toda ministerial. (2º, 6º e 7º Domingo)

Com a trave no olho queremos

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.

Senhor, vem curar-nos na Euca-

Lutar e crer, vencer a dor, louvar o
Criador. Justiça e paz hão de reinar,
e viva o amor.

limpar, os olhos dos outros e os outros julgar.

ristia. Somente a humildade produz
alegria! (8º Domingo)
Vamos juntos dar glória ao Senhor e
a seu nome fazer louvação. Procurei
o Senhor, me atendeu, me livrou de
uma grande aﬂição.
Olhem todos pra ele e se alegrem,
todo tempo sua boca sorria! Este pobre gritou e ele ouviu, fiquei livre de
minha agonia.
Santos todos, adorem o Senhor, aos
que o amam, nenhum mal assalta.
Quem é rico, empobrece e tem fome,
mas, a quem busca a Deus, nada falta.

Quando Jesus a terra visitou, a boa
nova da justiça anunciou. O cego viu,
o surdo escutou e os oprimidos das
correntes libertou. (3º e 4º Domingo)

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

Ó meus filhos, escutem o que eu digo,
pra aprender o temor do Senhor. Qual
o homem que ama sua vida, e a seus
dias quer dar mais valor?

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!

Tua língua preserva do mal e não
deixes tua boca mentir. Ama o bem e
detesta a maldade vem a paz procurar
e seguir!

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!

Deus ouviu, quando os justos chamaram e livrou-os de sua aflição.
Está perto de quem se arrepende, ao
pequeno ele dá salvação.

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!
(5º e 8º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Feliz de quem caminha tendo Deus
no coração, quem faz da sua vida
uma eterna procissão (bis).
Escolhi o Cristo como companhia. Escolhi o Reino como vocação. Escolhi
o mundo como moradia. Escolhi o
pobre como meu irmão.

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).
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povo visitou, e deu-nos libertação,
enviando um Salvador da casa do rei
Davi, seu ungido servidor.

