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nutre e faz crescer quem se reconhece
pequeno filho seu.

REFRÃO MEDITATIVO

É uma luz tua Palavra, é uma luz
pra mim, Senhor! Brilhe esta luz,
tua Palavra, brilhe esta luz em mim
Senhor! (23º e 25º Domingo)

Te louvo meu Senhor que promessa
é cumprir. Famintos conheceram a
graça dos teus bens. Ricos lá se foram
sem nada conseguir com misericórdia
teu povo tu manténs.
(23º e 24º Domingo)

A Palavra de Deus é a luz que ilu- A Tua Igreja vem feliz e unida,
mina o nosso caminho. A Palavra de
Deus, é o pão vivo que nos sustenta,
sinal de carinho. (24º Domingo)

Fala, que teu servo escuta.

Fala-me Senhor, que teu servo escuta!
Fala-me Senhor, que teu servo escuta!

(26º Domingo)

Em silêncio

abandona-te ao
Senhor (bis). Põe tua esperança no
Senhor, confia nele Ele agirá.
(27º e 28º Domingo)

CANTO DE ENTRADA

Te louvo, meu Senhor, pois olhaste

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.
Te louvo meu Senhor, pois assim é teu
poder. Dispersa os prepotentes acolhe
quem sofreu. Fere os poderosos, mas

agradecer a Ti, ó Deus da vida. Com
grande júbilo, rezar, louvar, e a boa
nova ao mundo anunciar.
É Tua Igreja, Senhor que canta
com alegria. Esta que busca o amor
vivenciar todo dia. Que vai levar
salvação, esta é a nossa missão.

Nós que fazemos parte desta Igreja,
que missionária é por natureza, te
damos graças por Teu esplendor. Seremos eco do Teu grande amor.
Todos os povos serão Teus discípulos
e batizados com Teu Santo Espírito
Temos certeza de tua companhia, nos
dando força hoje e todo dia.
(25º e 27º Domingo)

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 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 Mãe-Igreja, o meu
lugar, ser tudo, ser seu coração, somente amar! (26º e 28 Domingo)

ATO PENITENCIAL

Perdão, Senhor, pelas vezes que

sufocamos a vossa Palavra com nossas preocupações. Queremos pedir
vosso perdão. Senhor tende piedade
de nós! (bis)
Perdão Jesus, quando vossa luz ofuscamos, fazendo de vossa doutrina
apenas lei. Queremos pedir vosso
perdão. Jesus tende piedade de
nós! (bis)
Perdão, Senhor, quando nós nos desesperamos e não mais buscamos a
vossa misericórdia. Queremos pedir
vosso perdão. Senhor tende piedade
de nós! (bis) (23º e 26º Domingo)

Senhor

tende piedade de nós!
(bis). Pelo irmão que não amei, pelo
mal que lhe causei piedade! (bis)
Ó Cristo, tende piedade de nós!
(bis) Pelo bem que eu não fiz, pela
paz que eu não quis, piedade! (bis)
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
(24º e 27º Domingo)

Senhor, que sois a bondade, tudo

nos destes de graça, derramai sobre
este povo, vosso perdão que não passa.

23º AO 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Por vossa misericórdia, tende piedade de nós (bis).

to e Filho. Glória a Deus Uno e Trino.
Glória ao Deus comunhão!

Cristo que sois a expressão do terno
amor de Deus Pai, dai-nos um coração novo, de todo o mal nos livrai.
Senhor que sois compaixão, fonte
de felicidade para este povo que luta
dentro da comunidade.

(24º e 27º Domingo)

(25º e 28º Domingo)

(28º Domingo)

Glória, glória, glória, aleluia!
(bis) Glória, glória, glória a Deus
nos altos céus, paz na terra a todos
nós!

Glória a Deus nos altos céus!

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!

Glória a Deus lá nos céus e paz aos
seus. Amém!

Senhor nosso, Jesus Cristo, glória
a Deus! Unigênito do Pai, glória a
Deus! Vós de Deus, Cordeiro Santo,
glória a Deus! Nossas culpas perdoai!

Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao
vosso nome, vossos dons agradecemos.

Vós que estais junto do Pai, glória a
Deus! Como nosso intercessor, glória a Deus! Atendei nossos pedidos,
glória a Deus! Atendei nosso clamor!

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

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

HINO DO GLÓRIA
Paz na terra aos seus amados! A vós
louvam Pai celeste, os que foram
libertados.

Vós que estais junto do Pai, como
nosso intercessor, acolhei nossos
pedidos, atendei nosso clamor!

(25º e 28º Domingo)

Vós somente sois o Santo, o altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino,
de Deus Pai no esplendor.
(23º e 26º Domingo)

Glória a Deus nas alturas Glória,

Glória aleluia.Glória a Deus paz na
terra: Glória, Glória aleluia.
Glória, glória no céu! Paz na terra
entre os homens (bis).
Glória a Deus! Glória ao Pai. Glória a
Deus Criador, que no Filho tornou-se
o Senhor Deus da vida!
Glória a Deus! Glória ao Filho. Glória
a Deus nosso irmão, nos remiu do
pecado, nos abriu novo Reino!
Glória ao Espírito Santo, Deus que
nos santifica. Glória a Deus que nos
une a caminho do Pai.
Glória a Deus Uno e Trino, Pai Espíri-

Salmo 89
Saciai-nos, ó Senhor, com vosso
amor, e exultaremos de alegria!

Salmo 145
Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Bendize ao Senhor toda a vida!
(23º Domingo)

Salmo 114
Andarei na presença de Deus, junto a
ele, na terra dos vivos. (24º Domingo)
Salmo 53
É o Senhor quem sustenta a minha
vida! (25º Domingo)
Salmo 18
A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. (26º Domingo)
Salmo 127
O Senhor te abençoe de Sião, cada
dia de tua vida. (27º Domingo)

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Jesus Cristo pregava o Evange-

lho, a boa notícia do Reino, e curava
seu povo doente de todos os males,
sua gente! (23º Domingo)

Eu de nada me glorio, a não ser

da cruz de Cristo, vejo o mundo em
cruz pregado e para o mundo em cruz
me avisto! (24º Domingo)

Pelo Evangelho o Pai nos cha-

mou, a fim de alcançarmos a glória
de nosso Senhor Jesus Cristo!
(25º Domingo)

Vossa palavra é verdade, orienta

e dá vigor; na verdade santifica vosso
povo, ó Senhor! (26º Domingo)

Se amamos uns aos outros, Deus

em nós há de estar, e o seu amor em
nós se aperfeiçoará! (27º Domingo)

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 po-

deroso, 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.

23º AO 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

ORAÇÃO
DO MÊS MISSIONÁRIO
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
nós Vos louvamos e bendizemos
pela Vossa comunhão, princípio e
fonte da missão.
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz,
testemu n ha r com esperança,
um mundo de justiça e diálogo,
de honestidade e verdade, sem
ódio e sem violência. Ajudai-nos
a sermos todos irmãos e irmãs,
seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino
definitivo. Amém.

e anunciar vossa Palavra!
(23º Domingo)

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO

Concedei-nos Senhor, seguir os As mesmas mãos que plantaram a

caminhos do amor! (24º Domingo)

Ajudai-nos Senhor, a sermos fiéis

aos vossos projetos! (25º Domingo)

Senhor, purificai em nós, a nossa

opção pelo vosso reino! (26º Domingo)

Senhor,

ajudai-nos a assumir os
valores do vosso Reino! (27º Domingo)

Senhor, dai-nos um coração pobre

e comprometido com o vosso Reino!
(28º Domingo)

RESPOSTA CANTADA (opcional)

Ó Senhor, escuta a nossa prece!
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.

recer, o crepitar da chama, a certeza
de dar!
Eu te ofereço o sol que brilha forte, te
ofereço a dor do meu irmão. A fé na
esperança, e o meu amor!
Eu te ofereço as mãos que estão
abertas, o cansaço do passo mantido,
Meu grito mais forte de louvor!
Eu te ofereço o que vi de belo, no interior dos corações, a coragem de me
transformar! (26º e 27º Domingo)

Santo

ORAÇÃO DOS FIÉIS

Senhor, dai-nos a graça de escutar

Nesta prece Senhor, venho te ofe-

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.
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. (23º e 25º Domingo)

Bendito seja Deus Pai, do univer-

so criador pelo pão que nós recebemos,
foi de graça e com amor.
O homem que trabalha, faz a terra
produzir, o trabalho multiplica os
dons que nós vamos repartir (bis).
Bendito seja Deus Pai, do universo o
criador pelo vinho que nós recebemos,
foi de graça e com amor.
E nós participamos da construção do
mundo novo com Deus, que jamais
despreza nossa imensa pequenez.
(24º e 28º Domingo)

Santo,

Santo, Santo é o Senhor
nosso Deus (bis).
O céu e a terra proclamam vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso
Deus (bis) (23º e 26º Domingo)

Santo, Santo, Santo! Santo Senhor!

Deus do universo! Santo Senhor!
O Céu e a terra! Santo Senhor!
Proclamam a vossa glória! Santo
Senhor!
Hosana, hosana, hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana nas alturas!
Bendito o que vem! Santo Senhor!
Em nome do Senhor! Santo Senhor!
Hosana, hosana, hosana! Santo Senhor!
Hosana, hosana, hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana nas alturas!
(25º e 28º Domingo)

O Senhor é Santo, o Senhor é

Santo, o Senhor é Santo...
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é
nosso Pai. Que Seu reino de Amor se
estenda sobre a terra.
O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o
Senhor é Santo...
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana, Hosana!
(24º e 27º Domingo)

23º AO 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Cantar a beleza da vida presente no

amor sem igual: missão do teu povo escolhido! Senhor, vem livrar-nos do mal!
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do
Espírito Santo, unindo teu povo a
caminho!
Falar do teu Filho às nações, vivendo como
ele viveu: missão do teu povo escolhido,
Senhor, vem cuidar do que é teu!
Viver o perdão sem medida, servir, sem
jamais condenar, missão do teu povo
escolhido, Senhor, vem conosco ficar!
Erguer os que estão humilhados, doar-se
aos pequenos, aos pobres: missão do teu
escolhido. Senhor, nossas forças redobre!
Buscar a verdade, a justiça, nas trevas
brilhar como a luz: missão do teu povo
escolhido. Senhor, nossos passos conduz!
Andar os caminhos do mundo, plantando teu Reino de paz: missão do teu povo
escolhido. Senhor, nossos passos refaz!
Fazer deste mundo um só povo, fraterno, a serviço da vida: missão do
teu povo escolhido. Senhor vem nutrir
nossa lida. (23º e 24º Domingo)

Vossa Palavra é comida agora, e essa
comida vai virar meu ser. Serei palavra pela vida afora dizendo tudo o que
quereis dizer.
Vossa Palavra nesta santa Missa foi
proclamada e agora é refeição. Com
tanta luz vou exigir justiça com tanto
amor, eu vou ser mais irmão.
(25º e 26º Domingo)

Vossa Palavra se tornou comida:
não posso ouvi-la sem vos bendizer.
No Pão, no Livro, no correr da vida,
vossa Palavra é que me faz viver.
Abrindo a Bíblia, vejo um Deus amigo
que quer amor, porque só sabe amar. Parece sombra o Testamento antigo diante
da luz que vemos neste altar.
Vossa Palavra é como o sol luzente:
difunde luz e envolve no calor. E vossa
voz ouvimos, de repente em tanto gesto
de ternura e amor.
Para cantar vossa Palavra, vemos o dom
é imenso e fraca é nossa voz. Mas vosso
Espírito que recebemos vos clama: “Pai!
Ó Pai” dentro de nós.

esperança pra quem nele crê. Confiou a
construção do Reino de Paz ao homem
que ama.
Eu creio em Deus que o meu caminho
iluminou, que a minha vida transformou, feliz eu sou. Eu creio em Deus, se
posso crer, se posso amar a minha vida
tem valor, feliz eu sou.

Feliz o homem que ama o Senhor

Jesus Cristo caminha conosco amigo e
irmão que nos leva ao Pai. Jesus Cristo
nasceu e viveu a vida dos homens e
ressurgiu.

Feliz o que anda na lei do Senhor e
segue o caminho que Deus lhe indicou:
terá recompensa no reino do céu, porque muito amou.

Deus é amor, é consolador, conforta e
ampara o pecador. Deus é amor, Espírito Santo destrói o que é mal, dá vida
ao que é bom. (24 e 28º Domingo)

Feliz quem se alegra em servir o irmão
segundo os preceitos que Deus lhe
ensinou: verá maravilhas de Deus, o
Senhor, porque muito amou.
Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão:
será acolhido nos braços do Pai, porque
muito amou.
Feliz quem dá graças de bom coração
e estende sua mão ao sem voz e sem
vez: terá no banquete um lugar para si,
porque muito amou. (27º e 28º Domingo)

Vou cantar Teu amor, ser no mundo

e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo
é seu alimento.

Essa palavra que Deus Pai dizia,

fez vir do nada toda a criação. Essa
palavra veio a nós, e um dia na Ceia
Santa quis ser nosso Pão.

Deus é Pai, Deus é amor, Deus é

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Nós te agradecemos Pai de amor,

filhos de tão grande amor nascidos. Somos o teu povo peregrino, que caminha
em busca do teu Reino.
Jubileu é graça, ó Mãe da Piedade
Teus filhos celebram a Páscoa do
Senhor. Dá-nos hoje e sempre seguir
Jesus Cristo, Luz e Pão da Vida,
nosso Bom Pastor.

um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem
abrir as janelas do meu coração. E
então, falarei imitando tua voz. Creio
em Ti, Senhor, nas pegadas deixadas
por Ti vou andar. Vou falar do Teu coração, com ternura nas mãos e na voz.
Proclamar que a vida é bem mais do que
aquilo que o mundo ensina e cantar...
Cantar o canto ensinado por Deus.
Com poesia ensinar nossa fé, plantar
o chão, cultivar o amor, como poetas
que querem sonhar. Pra realizar o
que o mestre ensinou. Viemos cear,
restaurar o coração. Fonte de vida no
altar a brotar, a nos alimentar.
Celebrar meu viver pra no mundo ser
mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da
verdade, justiça e da paz. Comungar
Teu viver neste Vinho, neste Pão. Quero
ser Senhor, novo homem nascido do
Teu coração. (25º, 26º e 27º Domingo)

Nós te adoramos Jesus Cristo pela tua
morte redentora. Hoje estás presente em
nosso meio. És a nossa festa eucaristia.
Nós te bendizemos Santo Espírito, dom
pascal e fonte de unidade. Tu renovas
sempre a Igreja, Sacramento de Cristo
Jesus. (23º Domingo)

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