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REFRÃO MEDITATIVO

Nós te adoramos ó Cristo,

Jesus Palavra Eterna. Nós te adoramos ó Cristo Amor do Pai. Nós
te adoramos ó Cristo, Filho de
Maria. Nós te adoramos ó Cristo,
Jesus o bem dos pobres. Nós te
adoramos ó Cristo, Sol da Justiça.
Nós te adoramos ó Cristo, defesa
do oprimido. Nós te adoramos ó
Cristo. (23º, 26º, 27º, 28º Domingo)

É uma luz tua Palavra, é uma

luz pra mim, Senhor! Brilhe esta
luz, tua Palavra, brilhe esta luz
em mim, Senhor! (24º, 25º 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.

(bis).

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!

Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que não te obedeci
nem segui tua voz (bis). Senhor...

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 o Dom Maior. Eu sei, enfim, minha missão, na Igreja-Mãe, o
meu lugar: ser tudo, ser seu coração,
somente amar!
(26º, 27º, 28º Domingo)

Pai de infinita bondade, que a tua
vontade se faça verdade no meio
de nós (bis). Senhor...

Que teu Espírito Santo nos mostre
o caminho, de paz e justiça, sem
ódio e sem dor (bis). Senhor...
Senhor, Senhor, Senhor!
(25º e 27º Domingo)

Senhor,

que nos mandastes
perdoar mutuamente antes de nos
aproximarmos do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores. Cristo, tende
piedade de nós!
Senhor, que confiastes à vossa
Igreja o ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós!

(24º, 26º Domingo)

ATO PENITENCIAL

Senhor tende piedade e perdoai

a nossa culpa, e perdoai a nossa
culpa.

Venham trabalhar na minha vinha,
espalhar na terra o meu amor.
Muitos não conhecem a Boa
Nova, vivem como ovelhas sem
pastor. (23º, 24º, 25º Domingo)

Porque nós somos pecadores,
que vêm pedir vosso perdão!

Em meu amor pela Igreja e

Senhor, tende piedade e perdoai
a nossa culpa, e perdoai a nossa
culpa. (23º, 28º Domingo)

ardor missionário, eu quisera ser
apóstolo, profeta e mártir, também

Senhor tende piedade de nós

sacerdote, tudo escolher. No Corpo do Senhor, porém, os membros
nunca são iguais: do todo, procurando o bem, nenhum é mais.

Cristo, tende piedade e perdoai
a nossa culpa, e perdoai a nossa
culpa.

HINO DO GLÓRIA

Glória

a Deus nos altos céus,
paz na terra a seus amados. A vós
louvam Rei celeste, os que foram
libertados.
Glória a Deus, glória a Deus,
glória ao nosso criador (bis).
Deus e Pai nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos. Damos
glória ao vosso nome, vossos dons
agradecemos.

-

23º ao 28º domingo do tempo comum

Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Vós de Deus, Cordeiro
Santo, nossas culpas perdoai.

Salmo 102
O Senhor é bondoso, compassivo
e carinhoso. (24º Domingo)

Vós que estais junto do Pai, como
nosso intercessor. Acolhei nossos
pedidos, atendei nosso clamor.

Salmo 144
O Senhor está perto da pessoa que
o invoca! (25º Domingo)

Vós somente sois o santo, o altíssimo Senhor. Com o Espírito
Divino, de Deus Pai no esplendor.

Salmo 24
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão.

(23º, 25º, 27º Domingo)

(26º Domingo)

Glória, glória, glória a Deus

Salmo 79
A vinha do Senhor é a casa de
Israel. (27º Domingo)

nos céus! E na terra paz aos
filhos seus!
Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos. Nós vos bendizemos
por vosso amor; Damos glória
eterna ao vosso Santo Nome.
Vossos dons agradecemos, ó Pai!
Senhor nosso, Jesus Cristo, Salvador. Filho Unigênito de Deus
Pai. Vós de Deus Cordeiro, vós,
Cordeiro Santo. Nossas muitas
culpas, Senhor, perdoai!
Vós que estais sentado junto de
Deus Pai. Como nosso irmão,
nosso intercessor. Acolhei, benigno, os nossos pedidos. Atendei,
Senhor, este nosso clamor!
Vós, Senhor Jesus, somente sois o
Santo. De Deus o altíssimo, o Senhor. Com o Santo Amor, Espírito
Divino, de Deus Pai na glória e no
puro esplendor!

(24º, 26º, 28º Domingo)

Salmo 94
Não fecheis o coração, ouvi, hoje,
a voz de Deus! (23º Domingo)

Salmo 62
A minh’alma tem sede de vós
como a terra sedenta, ó meu Deus!
(28º Domingo)

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)

O Senhor reconciliou o mundo em
Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconciliação, a
Palavra que hoje, aqui, nos salva.
(23º Domingo)

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Eu vos dou este novo Mandamento, nova ordem, agora, vos dou;
que, também, vos ameis uns aos
outros como eu vos amei, diz o
Senhor. (24º Domingo)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Vinde abrir o nosso coração,
Senhor; ó Senhor, abri o nosso
coração, e, então, do vosso Filho
a palavra, poderemos acolher com
muito amor! (25º Domingo)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Minhas ovelhas escutam a minha
voz, minha voz estão elas a escutar; eu conheço então, minhas

ovelhas, que me seguem, comigo
a caminhar! (26º Domingo)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Eu vos escolhi, foi do meio do
mundo, a fim de que deis um fruto
que dure. Eu vos escolhi, foi do
meio do mundo. Amém! Aleluia,
Aleluia! (27º Domingo)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo
nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança à qual
nos chamou, como herança!
(28º 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

			

23º ao 28º domingo do tempo comum

ressurreição dos mortos e a vida
do mundo que há de vir. Amém.

Por Cristo, com Cristo e em
Cristo, tudo ofertamos ao Pai
na alegria.

Oração dos Fiéis

Jesus nos quis chamar para O seguir e ajudar. E aqui nos vai dizer
como servir e oferecer. Deus pôs
nas minhas mãos para eu partir
com meus irmãos. (23º, 28º Domingo)

Deus do Universo,
Santo, Santo é o vosso nome. Nós
proclamamos vossa glória!

As mesmas mãos que plan-

Hosana, Hosana nas alturas,
Hosana a Deus três vezes Santo!

Senhor, dai-nos um espírito de

discernimento e de coragem!
(23º Domingo)

Senhor, concedei-nos a graça
de sermos compassivos!
(24º Domingo)

Senhor, ensinai-nos a praticar a
vossa justiça! (25º Domingo)

Senhor, ajudai-nos na constru-

ção de um mundo justo!
(26º Domingo)

Senhor, ajudai-nos a viver uma
fé comprometida! (27º Domingo)
Senhor, ensinai-nos a praticar
os valores do vosso reino!
(28º Domingo)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

Pai de Amor, recebei o dízi-

mo que vos entrego de coração,
pois desejo partilhar com alegria tudo o que recebo de vós,
a começar pela própria vida. O
dízimo expressa minha gratidão
e o meu desejo de cooperar no
anúncio do Evangelho. Amém.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO

Os dons que trago aqui são o
que fiz, o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei.
Assim, tudo o que é meu, sinto
também que é de Deus.
Esforço, trabalhos e sonhos o
amor concreto e feliz deste dia.

taram a semente aqui estão, o
mesmo pão que a mulher preparou
aqui está, o vinho novo que a uva
sangrou jorrará no nosso altar.
A liberdade haverá a igualdade
haverá, e nessa festa onde a
gente é irmão o Deus da vida se
faz comunhão (bis).
Na flor do altar brilha o sonho da
paz mundial na luz acesa é a fé
que palpita hoje em nós. Do Livro
aberto o amor se derrama total no
nosso altar.

para a luz do Sol eterno: Deus será
nele a total ressurreição!
(25º, 26º Domingo)

Santo

Senhor

E bendito seja aquele que em seu
nome veio ao mundo, que em seu
nome veio ao mundo.
(23º, 25º, 26º Domingo)

Santo,

Santo, Santo, Senhor
Deus do universo. O céu e a
terra proclamam, Proclamam a
vossa glória. O Santo, o Justo, O
Verdadeiro Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
Hosana, Hosana nas alturas.

Benditos sejam os frutos da terra
de Deus. Bendito seja o trabalho e
a nossa união. Bendito seja Jesus
que conosco estará além do altar.

Bendito o que vem, Em nome do
Senhor. Bendito o que vem, Em
nome do Senhor. O Santo, o Justo,
O Verdadeiro Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
Hosana, Hosana nas alturas.

(24º, 27º Domingo, Celebração da palavra)

(24º, 27º, 28º Domingo)

Quem vai com lágrimas lan-

çando a semente, e só cansado,
após trabalho o corpo deita: prepare cantos para a festa da colheita:
Deus lhe dará com abundância os
seus bens!
Senhor Deus Pai, sejas bendito, por este vinho e pelo pão!
Por toda a dor e cada grito, que
se faz vida em nossas mãos!
Quem come o pão do seu suor e
sofrimento, e, solidário, une a sua
à dor alheia: prepare o dia para
a grande e farta Ceia: o próprio
Deus lhe servirá a refeição!
Quem se faz trigo e como dom a
vida entrega, na luta por um mundo justo e fraterno: prepare a vida

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.

-

23º ao 28º domingo do tempo comum

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.
(23º, 26º Domingo)

Eis

o grande Sacramento que
o Senhor nos oferece, para ser
nosso alimento, Deus conosco
permanece.
Este encontro nos dá vida, nos
dá força e dá coragem. Quem
comer desta comida terá forças
na viagem.
Transformando o pão e o vinho,
se tornou nosso alimento, vai conosco no caminho, não nos deixa
um só momento.
Como outrora no deserto, o Senhor se faz comida, e nos mostra o
rumo certo, para a terra prometida.
Que esta Santa Eucaristia, em que
Deus é repartido, faça o pão de
cada dia ser melhor distribuído.

esperas que em nós também nasça
o gesto de dar e servir!
Tão fracos, em ti somos fortes,
vencemos o mal e a morte! Em
ti, o repouso e a sorte de quem se
alimenta da fé!
Assim como o pai de família, os
dons entre os filhos partilha, Tu
fazes por nós maravilhas: é eterno
e fiel teu amor!
Feliz de quem foi convidado e,
atento, ouviu teu chamado! Na
terra será saciado e à mesa do céu
sentará! (25º, 28º Domingo)

Ó Senhor, o povo eleito reco-

nhece os teus sinais: Ao redor do altar de Cristo, vem nutrir seus ideais!
A ti, ó Deus, louvor por todo o
sempre! (bis)
Bendizemos o teu nome pela vida
neste chão, construindo mundo
novo em sinal de salvação!
Aliança renovamos em memória
de Jesus; neste dia revivemos o
vencer da sua luz!
A seara deste mundo é o lugar da
profusão; teu amor se manifesta:
eis a nossa eleição!

(Celebração da Palavra)

(24º, 27º Domingo)

Amém! Eu aceito teu Corpo,

Senhor! Amém! Eu assumo ser
pão de amor!
Famintos do pão da igualdade, na
mesa da fraternidade, Tu és nossa
vida e verdade; sustenta os que em
ti são irmãos!
Sedentos de paz e alegria buscamos na Eucaristia a fonte que ao
mundo anuncia: só Deus pode o
homem saciar!
Mendigos de amor e de graça,
às mãos estendidas Tu passas e

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. (23º Domingo)

Antes que eu te formasse den-

tro do ventre de tua mãe, Antes
que tu nascesses, te conhecia e te
consagrei. Para ser meu profeta
entre as nações eu te escolhi,
Onde te envio irás o que te mando
proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar, Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar,
Se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que
lutar, Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar,
Se tua voz arde em meu peito?
Não temas arriscar-te, porque
contigo eu estarei, Não temas
anunciar-me, por tua boca eu falarei. Entrego-te dou meu povo vai
arrancar e derrubar, para edificar,
destruirás e plantarás!

Mãe de Deus, nossa querida

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai
e tua mãe, Deixa em fim teu lar,
porque a terra gritando está. Nada
tragas contigo, porque a teu lado
eu estarei; É hora de lutar, porque
meu povo sofrendo está.

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.

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

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

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.

(24º, 25º, 26º, 27º, 28º Domingo)
GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

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.

