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REFRÃO MEDITATIVO
Se alguém me quer servir, se al-

guém me quer servir, se alguém me
quer servir. Siga-me... Siga-me!
(29º Domingo)

Eu sou a luz do mundo, quem me

segue não andará nas trevas, nas trevas, mas a luz da vida terá!
(30º e 31º Domingo - Todos os Santos)

Bendito

seja Deus, Ele escuta
minha voz, o Senhor é minha força,
confia meu coração. (32º e 33º Domingo)

Jesus, tu és a luz dos olhos meus!

Jesus brilhe esta luz nos passos meus,
seguindo os teus!
(34º Domingo - Cristo Rei)

CANTO DE ENTRADA
Sentado à beira da estrada per-

dido e na solidão, mendigo, cego e
sem nada clamando por compaixão.
E a multidão que passava a minha voz
abafou, disse a Jesus que me olhava:
“Tem pena de mim, Senhor!”
Coragem levanta-te! Ele te chama!
Ele te chama! Ele te chama! (bis)
Chamado a ter coragem, convite a me
levantar. Senhor, na tua passagem aqui
por este lugar, nos traga um sopro de
vida e um novo raio de luz, a graça que
nos convida a caminhar com Jesus.
Eu quero ver novamente e ouvir do
teu grande amor. “Deixa de ser mendicante, a tua fé te salvou!” Larguei
meu manto e parti na direção de
Jesus, e a liberdade senti guiado por
tua luz.

A história do Bartimeu é a história da
humanidade, da vida que renasceu de
um grito por liberdade. A vocação é
chamado, sim, em resposta à missão
de um povo por Deus amado que doa
o seu coração.
E aqui estamos Senhor, a Igreja em
mutirão no mais sublime louvor e na
mais profunda oração. Queremos juntos viver a fé no Deus que nos ama, e
com coragem dizer, um sim ao Deus
que nos chama. (29º, 30º e 33º Domingo)

Vejo a multidão

em vestes
brancas, caminhando alegre jubilosa, é a aclamação de todo povo
que Jesus é seu Senhor.
Também estaremos nós um dia assim
regenerados pelo amor. Nessa esperança viveremos, somos a família dos
cristãos. Nossa lei é sempre o amor.
Povo que caminha rumo à Pátria, a
nova cidadela dos cristãos. Passos
firmes, muita fé nos olhos, muito
amor carregam, são irmãos. Nossa
lei é sempre o amor.
Nós aqui estamos ansiosos, celebrando o dia do Senhor. Não nos custa
crer, pois afinal, unidos já estamos
no amor. Nossa lei é sempre o amor.
(31º Domingo - Todos os Santos)

É o Dízimo, Senhor, que nos mos-

tra com certeza, gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (bis).
Nada me falta, em meu caminhar. O
Senhor abençoa a quem aprendeu a
partilhar (bis).
Vem ser dizimista na comunidade,
caminho seguro de verdadeira fraternidade (bis). (32º Domingo)

Tu és o Rei dos reis! O Deus do

Céu deu-te reino, força e glória, e
entregou em tuas mãos a nossa história, Tu és Rei, e o amor é tua lei!
Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo,
eu vosso Rei e Senhor Redentor!
Vos levarei às grandes fontes, dor e
fome não tereis. Vós sois meu povo,
eu vosso Rei. Junto a mim vivereis!
(34º Domingo - Cristo Rei)

ATO PENITENCIAL
Perdoai-me outra vez Senhor, no-

vamente eu me fechei dentro do meu
desamor, vossa imagem eu mutilei.   
Perdoai-me Senhor, não vivi minha
vocação. Perdoai-me Senhor, não
amei o meu irmão.
Deveria ser vosso apóstolo, mas pequei por omissão,eu também me
acomodei, fracassei vossa missão.   
Deveria ser bom discípulo, mas calei a minha voz camuflando o ideal,
sem pregar a vossa paz.
(29º e 30º Domingo)

Senhor, nosso Deus de bondade,
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...
Senhor, que sois misericórdia, libertai-nos de todo rancor. Conduzi-nos
em vossos caminhos. Piedade...
(31 - Todos os Santos e 33º Domingo)

Senhor que viestes para perdoar
não para condenar, tende piedade
de nós.

29º AO 34º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Senhor tende piedade de nós, tende
piedade de nós, piedade de nós (bis).
Cristo que vos alegrais pelo pecador
que se arrepende, tende piedade de
nós. Cristo tende piedade de nós...
Senhor que muito perdoais há quem
muito ama, sois misericórdia, tende
piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós...
(32º e 34º Domingo - Cristo Rei)

Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai
todo poderoso, nós vos louvamos, nós
vos bendizemos. Nós vos adoramos vos
glorificamos. Nós vos damos graças,
pela vossa imensa glória, imenso amor.
Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho
amado de Deus Pai. Vós que tirais, o
pecado do mundo, tende piedade, do
vosso povo! Só Vós sois o Altíssimo,
com o Espírito na glória de Deus Pai.
(32º e 34º Domingo - Cristo Rei)

HINO DO GLÓRIA

Glória ao Pai do céu, que primeiro
nos amou, e em vista do seu Cristo
livremente nos criou.
Glória a Jesus Cristo, porque veio nos
salvar, e o mistério de Deus Pai veio
aos homens revelar.
Glória ao Espírito Santo, porque é o
Consolador, que ilumina nossa vida
e nos enche de amor.

Salmo 32
Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, pois, em vós, nós esperamos!
(29º Domingo)

Salmo 125
Maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria! (30º Domingo)

(29º e 31º - Todos os Santos)

Salmo 23
É assim a geração dos que procuram
o Senhor! (31º Domingo - Todos os Santos)

Glória a Deus, lá nos céus e paz
na terra aos seus amados (bis).

Salmo145
Bendize, minh’alma, bendize ao Senhor! (32º Domingo)

Glória a Deus do universo, paz a toda
a humanidade. Rei do céu é o Senhor,
Deus, Pai todo poderoso.
Vos louvamos e adoramos, damos
glória e bendizemos. Vos louvamos,
ó Senhor, pela vossa imensa glória.
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro Santo. Sois o Filho de Deus
Pai, destruístes o pecado.
Vós que estais junto do Pai, perdoai
nossos pecados. Vós somente sois o
Santo, acolhei as nossas preces.
Vós, altíssimo Senhor, com o Espírito
Divino, vós somente sois o Santo,
acolhei as nossas preces.
(30º e 33º Domingo)

Glória a Deus! Glória a Deus!

Porque Ele vive, junto de nós e dá a
paz, aos homens de boa vontade (bis).

cansados e penais a carregar pesado
fardo, e descanso eu vos darei, diz o
Senhor. (31º Domingo - Todos os Santos)

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
(32º Domingo)

É preciso vigiar e ficar de pronti-

dão, em que dia o Senhor há de vir,
não sabeis não! (33º Domingo)

É bendito aquele que vem vindo,

Glória a Deus, glória a Deus, gló-

ria a Deus nos céus e paz aos homens
na terra que trabalham para Deus.

Vinde a mim, todos vós que estais

Salmo 58
Guardai-me, ó Deus, porque em vós
me refugio! (33º Domingo)
Salmo 92
Deus é Rei e se vestiu de majestade,
glória ao Senhor!
(34º Domingo - Cristo Rei)

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
Jesus Cristo veio servir, Cristo

veio dar sua vida. Jesus Cristo veio
salvar, viva Cristo, Cristo viva!

(29º Domingo)

Jesus Cristo, Salvador, destruiu o
mal e a morte fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis.
(30º Domingo)

que vem vindo em nome do Senhor,
e o Reino que vem, seja bendito, ao
que vem e a seu Reino, o louvor!
(34º Domingo - Cristo Rei)

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.

			

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Senhor, ajudai-nos a fazer da nossa
vida um serviço aos irmãos.

(29º Domingo)

Senhor, luz que brilha nas trevas,
iluminai-nos! (30º Domingo)

Senhor, santificai-nos no amor!
(31º Domingo - Todos os Santos)

Senhor,

fazei que aprendamos a
praticar a vossa justiça! (32º Domingo)

Senhor, vós sois nossa esperança e

salvação! (33º Domingo)

Senhor, venha a nós o vosso Reino!
(34º Domingo - Cristo Rei)

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.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
Nosso Deus fez um mundo

tão
perfeito, colocou em nosso peito a
semente do amor. E, por isso, aqui
somos seus convivas e formamos
hóstias vivas nesta casa do Senhor.
Vamos preparar a ceia, vamos
repartir o pão! Quero ver a mesa
cheia dos sinais da salvação. Vamos
preparar a ceia, vamos repartir o
vinho! Quero ver a casa cheia de
ternura e de carinho.

29º AO 34º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Nosso Deus fez de nós uma família,
numa Igreja que partilha e se oferta
em oblação. Para que ofertemos pão
e vinho, que dão força no caminho e
nos levam à doação.

clamam a vossa glória! Hosana nas
alturas!

Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor e com todo sofredor faz a nova
aliança. Também nós, o que temos
partilhamos o que somos ofertamos,
pra gerar mais esperança.

Bendito O que vem em nome do Senhor! Bendito o que vem em nome do
Senhor Hosana nas alturas!

(29º, 30º e 33º Domingo)

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do universo. O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória.

Tem que ser agora, já chegou
a hora da condivisão. Deus é Pai da
gente, fez-nos diferentes, mas nos
quer irmãos.
Eu sou dizimista, eu sou! Vou ser
dizimista, eu vou! Vamos partilhar
o que Deus nos dá, todo o nosso
amor!
Oh! Que maravilha, festa da partilha,
sem obrigação! Deus é Pai bondoso, é
tão generoso, multiplica o pão.
Os irmãos carentes, pobres e doentes
se alegrarão quando a nossa oferta
for de mão aberta, for de coração.
(32º Domingo)

Ao olhar a tua cruz Senhor, eu

me sinto tão amado. Sei também, sou
convidado a viver a doação do amor.

Por isso, neste altar Senhor, quero
oferecer o que há em mim. Transforma meu desejo de ser melhor,
faz-me viver a doação.
Pão e vinho neste altar serão Corpo
e Sangue vida do Senhor. Ao amor
me entregarei, homem novo de amor
serei.
Se o grão de trigo não morrer, há de
viver na solidão. Quem se apega a
própria vida morre sem perceber.
(31º Domingo - Todos os Santos e 34º Domingo - Cristo Rei).

Santo
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do Universo! O céu e a terra, pro-

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! Hosana, Hosana, Hosana nas
alturas!

(29º e 30º Domingo)

Hosana Hosana nas alturas, Hosana Hosana nas alturas. Hosana
Hosana nas alturas, Hosana!
Bendito aquele que vem, em nome
do Senhor.
(31º Todos os Santos e 33º 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!
(32º e 34º Domingo - Cristo Rei)

CANTO DA COMUNHÃO
É comunhão, é comunhão em
Jesus Cristo por inteiro neste Pão,
é comunhão, é comunhão com sua
igreja missionária em ação.

É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro que dia a dia vem em nossa direção, com Ele vamos revelar ao mundo
inteiro os horizontes da evangelização.
É comunhão com projeto de Jesus,
Boa Nova que Ele veio revelar,
Que por amor aceitou morrer na cruz,
para o seu povo oprimido resgatar.

29º AO 34º DOMINGO DO TEMPO COMUM

É comunhão com a Igreja Missionária, que nos acolhe, nos convoca,
nos envia. Como Maria segue sempre solidária, alimentada pela Santa
Eucaristia.
É comunhão com a história do meu
povo, que sofre, chora e não cansa
de esperar. Da velha terra vai nascer
um mundo novo, nesta esperança
vamos juntos comungar.
(29º e 30º Domingo)

Bem-aventurados os que têm

um coração de pobre, porque
deles é o reino dos céus, porque
deles é o reino dos céus!
Senhor Deus, a vós elevo a minha
alma. Em vós confio, que eu não
seja envergonhado! Mostrai-me, ó
Senhor, vossos caminhos. E fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me
conduza, porque sois o Deus da
minha salvação! Recordai, Senhor
meu Deus, vossa ternura e a vossa
compaixão que são eternas!
O Senhor é piedade e retidão, e
reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes
na justiça, e aos pobres ele ensina
o seu caminho. O Senhor se torna
íntimo aos que o temem e lhes dá a
conhecer sua Aliança.

(31º Domingo - Todos os Santos)

Filho eterno e santo, homem como
nós. Tu morreste por amor, vivo
estás em nós. Unidade trina com o
Espírito e o Pai. E um dia, eu bem
sei, tu retornarás, e abrirás o Reino
dos céus.
Tu és minha força, outro Deus
não há. Tu és minha paz, minha
liberdade. Nada nesta vida nos
separará, em tuas mãos seguras
minha vida guardarás. Eu não
temerei o mal, tu me livrarás e no
teu perdão viverei.
Ó Senhor da vida, creio sempre em
ti. Filho salvador, eu espero em ti.
Santo espírito de amor desce sobre
nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. E por mil estradas
onde andarmos nós, qual semente
nos levarás. (32º e 33º Domingo)

Vem, e eu mostrarei que o
meu caminho te leva ao Pai, guiarei
os passos teus e junto a ti hei de
seguir.

luta devemos travar! No novo céu
e na nova terra iremos morar.
Somos senhor tua Igreja que
aguarda e apressa tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre
em paz puros e santos (bis).
Que é feito da sua promessa? Perguntam e zombam de Deus. Mas
o Senhor virá, Ele não tardará que
eu seja santo, santo, santo, pois
Deus é Santo, Santo, Santo. Que a
santidade da minha vida apresse o
Senhor e ele logo virá.
(29º, 31º - Todos os Santos e 33º Domingo)

Canta, povo de Deus canta, glorifica seu nome e canta, poderoso
é o Senhor.

Pois seu poder age no meio de
nós, e sua graça restaura nossa
vida, se estamos fracos, Ele nos
dá sua força e sua grandeza nos
leva a conhecer.

Sim, eu irei e saberei como chegar ao ﬁm. De onde vim aonde
vou, por onde irás, irei também.

Louva, povo de Deus louva, glorifica seu nome e louva, poderoso é
o Senhor.
Pois seu poder...

Vem, eu ti direi o que ainda estás a
procurar. A verdade é como o sol e
invadirá teu coração.

Reza, povo de Deus reza, glorifica
seu nome e reza, poderoso é o Senhor. Pois seu poder...

Vem, e eu ti farei da Minha vida
participar. Viverás em Mim aqui:
viver em Mim é o bem maior.
Vem que a terra espera quem possa
e queira realizar, com amor, a construção de um mundo novo muito
melhor! (34º Domingo - Cristo Rei)

Ama, povo de Deus ama, glorifica
seu nome e ama, poderoso é o Senhor. Pois seu poder...
(30º, 32º e 34º Domingo - Cristo Rei)

Tu és minha vida,

outro
Deus não há. Tu és minha estrada,
a minha verdade. Em tua palavra,
eu caminharei, enquanto eu viver
e até quando tu quiseres. Já não
sentirei temor, pois estás aqui, tu
estás no meio de nós.
Creio em ti, Senhor, filho de Maria.

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Que santidade de vida! Que
homens devemos ser! Pois se tudo
no céu e na terra Senhor chamará.
Que respeito para com Deus! Que

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

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

É comunhão com o Espírito de
Amor, Protagonista da Evangelização. Ele revela os segredos do
Senhor, e guia a Igreja nos caminhos da missão.

