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viu, quando eu reclamei assim. Santos
todos, amem, louvem o Senhor até o
fim! (9º e 15º Domingo)

REFRÃO MEDITATIVO
Eu vim para que todos tenham vida,
que todos tenham vida plenamente.

(9º Domingo)

O Reino de Deus é paz e justiça,
e gozo no Espírito Santo. Cristo vem
abrir em nós as portas do teu Reino.

(10º e 11º Domingo)

Que arda como brasa, tua Palavra

nos renove esta chama que a boca
proclama...
(Natividade de São João Batista e Apóstolos
Pedro e Paulo)

O nosso olhar se dirige a Jesus:

O nosso olhar se mantém no Senhor.

(14º e 15º Domingo)

CANTO DE ENTRADA

O Senhor é minha luz, Ele é mi-

nha salvação. Que poderei temer?
Que poderei temer?
O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus
é minha proteção. Ele guarda minha
vida, eu não vou ter medo, não (bis).
A Deus peço uma só coisa sei que ele
vai me dar habitar na sua casa todo
tempo que eu durar. Pra provar sua
doçura e no templo contemplar (bis).
Ó Senhor, ouve o meu grito e de mim
tem compaixão. Eu te falo confiante,
firme está meu coração. Eu procuro é
tua face, não me tires tua visão (bis).
Sei que eu hei de ver um dia a bondade do Senhor lá na terra dos viventes
viverei no seu amor. Espera em Deus,
cria coragem, espera em Deus que é
teu Senhor (bis). (10º e 11º Domingo)

Sê a rocha que me abriga casa forte Antes que eu te formasse dentro

que me salva, para honra do teu nome
és o guia que me ampara!

Ponho em Deus minha esperança,
que eu não seja envergonhado. Já que
és justo, me defende, sei que vou ser
libertado. Vem ouvir a minha voz, eu
estou angustiado!
Sê pra mim uma rocha firme, sê pra
mim seguro abrigo, sê pra mim uma
fortaleza. Me orienta e eu vou contigo,
eu te entrego o meu espírito desde
agora, eu te bendigo.
Confiando em tua face, vão vencer os
intrigantes. Recebidos em tua tenda,
proteção terão constante. Sê bendito,
meu Senhor, sê bendito em todo instante.
Eu dizia na aflição: “Deus não quer
saber de mim”. Vejo agora que me ou-

do seio de tua mãe, antes que tu nascesses te conhecia e te consagrei. Para
ser meu profeta entre as nações eu te
escolhi, irás onde enviar-te e 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, em
tua boca eu falarei. Entrego-te meu
povo, vai arrancar e derrubar, para
edificar, destruirás e plantarás.
(Natividade de São João Batista, Apóstolos
Pedro e Paulo, e 14º Domingo)

ATO PENITENCIAL
Senhor,

vós sois o caminho!
Guiai-nos ao Pai com carinho!
De nós tende piedade, Senhor, tende
piedade!

Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos
de caridade!
De nós tende piedade, ó Cristo, tende piedade!
Senhor, vós sois nossa vida, buscais a
ovelha perdida!
De nós tende piedade, Senhor, tende
piedade! (9º, 10º, e 14º Domingo)

Pelos pecados, erros passados,
por divisões na tua igreja, ó Jesus,
Senhor piedade! (bis) Senhor, piedade, piedade de nós!

Quem não te aceita, quem te rejeita,
pode não crer por ver cristãos que
vivem mal!
Cristo, piedade! (bis) Cristo, piedade, piedade de nós!
Hoje, se a vida é tão ferida deve-se à
culpa, à indiferença dos cristãos.
Senhor piedade! (bis) Senhor, piedade, piedade de nós!
(Natividade de São João Batista e Apóstolos
Pedro e Paulo)

Confesso a Deus, Pai todo-pode-

roso, e a vós irmãos, confesso que
pequei por pensamentos, palavras,
atos e omissões, Por minha culpa, tão
grande culpa.
Piedade, Senhor, piedade, Senhor,
Piedade de mim! (bis)
E peço à Virgem Maria, aos Santos e
Anjos, e a Vós, irmãos, eu peço que rogueis, a Deus, que é Pai poderoso, para
perdoar a minha culpa, tão grande culpa.
Piedade... (11º e 15º Domingo)

9º AO 15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

HINO DO GLÓRIA
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! Atendei nossos pedidos,
glória a Deus! Atendei nosso clamor!
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!
(9º Domingo, Natividade de São João Batista
e Apóstolos Pedro e Paulo)

Glória, Glória!

Anjos no céu
cantam todos 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!
(10º e 14º Domingo)

Vos damos graças por terdes vindo ao
mundo feito nosso irmão, sois nosso
Deus 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. (11º e 15º Domingo)

Senhor, Deus Pai Criador onipotente,
nós Vos louvamos e Vos bendizemos,
por nos terdes dado o Cristo Salvador.
Senhor, Jesus, unigênito do Pai, nós

O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu, da terra levantado, atrairei
todos a mim mesmo. (10º Domingo)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Semente de Deus é a Palavra, o Cristo
é o Semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou!
(11º Domingo)

Aleluia, aleluia, aleluia!

Serás chamado, ó menino, o profeta
do Altíssimo, irás diante do Senhor,
preparando-lhe os caminhos.

(Natividade de São João Batista)

Salmo 80
Exultai no Senhor, a nossa força!
(9º Domingo)

Salmo 129
No Senhor toda graça e redenção!

Aleluia, aleluia, aleluia!

Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei
construir minha Igreja, e as portas do
inferno, não irão derrotá-la.

(Apóstolos Pedro e Paulo)

(10º Domingo)

Aleluia, aleluia, aleluia!

Salmo 91
Como é bom agradecermos ao Senhor! (11º Domingo)

(14º e 15º Domingo)

Salmo 138
Eu vos louvo e vos dou graças, ó
Senhor, porque de modo admirável
me formastes!
(Natividade de São João Batista)

Salmo 33
De todos os temores me livrou o
Senhor Deus. (Apóstolos Pedro e Paulo)
Salmo 122
Os nossos olhos estão fitos no Senhor:
tende piedade, ó Senhor, tende piedade! (14º Domingo)
Salmo 84
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a Vossa salvação nos concedei!
(15º Domingo)

Glória a Deus na imensidão, e
paz na terra ao homem nosso irmão
(bis).

Aleluia, aleluia, aleluia!

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!

Vossa Palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. (9º Domingo)

O Espírito do Senhor, sobre mim fez a
sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação.

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, dai-nos a coragem de lutar

pela justiça e pela paz! (9º Domingo)

Senhor, cumpra-se em nós a vossa

vontade! (10º Domingo)

Senhor, venha a nós o vosso Reino!
(11º Domingo)

Senhor, iluminai nossos caminhos!
(Natividade de São João Batista)

Senhor, tornai-nos firmes na missão! (Apóstolos Pedro e Paulo)

Senhor, dai-nos o auxílio de vossa

graça! (14º Domingo)

Senhor, livrai-nos do mal!
(15º 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.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
As mesmas mãos que plantaram

a semente aqui estão, o mesmo pão
que a mulher preparou aqui está, o
vinho novo que a uva sangrou jorrará
no nosso altar.

9º AO 15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liberdade haverá a igualdade
haverá: e nessa festa onde a gente é
irmão o Deus da vida se faz comunhão: (bis).

É do encontro que a fé nos proporciona, que resulta a alegria de servir. Esperanças que se colhem no caminho,
nos animam no caminho prosseguir.

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.

Santo

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. (9º, 15º, Domingo)

Quem se propõe cultivar o chão
preparar o pão e assim repartir, pode
contar com a mão de Deus que sustenta os seus e sabe cumprir.

Grande é o Senhor todo o universo,
a terra, o sol nos deu nos esperava
quando amanheceu só nos pediu
amor. Santo é o Senhor vem e oferece mesmo o Filho seu pra nos dizer
que nunca se esqueceu de nos doar
seu amor.
Quem se fechar esquecendo o irmão, lhe negando o pão e assim
persistir.Vai se entender com a mão
de Deus que sustenta os seus e sabe
cumprir.
Quem se fizer contra essa opressão
que destrói o irmão e assim resistir.
Vai revelar qual a mão de Deus que
sustenta os seus e sabe cumprir.
(10º, e 14º Domingo)

É do encontro da semente com

a terra, que germina o grão de trigo
para o pão. É o ramo da videira unido
ao tronco, que dá uvas para o vinho
da oblação.

Todos os nossos encontros se expressam no vinho e no pão. Ao altar
os trazemos agora, para o encontro
da celebração.
É do encontro dos que lutam e trabalham solidários, motivados pelo
amor. Que renasce um mundo novo
na justiça, bem de acordo com os
planos do Senhor.

(11º Domingo, Natividade de São João Batista e Apóstolos Pedro e Paulo)

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! (9º, 11 º e 15º Domingo)

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
do Universo! O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas! Hosana,
hosana nas alturas! Hosana, hosana nas alturas! Hosana! Bendito
aquele que vem em nome do Senhor!
Hosana, hosana nas alturas! Hosana, hosana nas alturas! Hosana,
hosana nas alturas! Hosana!
(10º Domingo, Natividade de São João Batista e Apóstolos Pedro e Paulo)

Santo, Santo, é o Senhor. Terra e

céus cantam em seu louvor. Santo
proclamam suas criaturas. Hosana,
hosana, hosana nas alturas. Hosana,
cantemos, hosana louvemos com filial ternura. Bendito é o que vem em
nome do Criador. Bendito é o que traz
a paz em plenitude do amor. Hosana!
(14 ºe 15º Domingo)

CANTO DA COMUNHÃO
Quando te domina o cansaço, e

9º AO 15º dOMiNgO dO teMPO cOMuM

todos os presentes. Que fartura! Cantem louvor!

Levanta-te e come! Levanta-te e
come, que o caminho é longo, caminho é longo.

E se ainda hoje nós repetimos aqueles
gestos que fez o Senhor, não haverá
mais fome e sede. Nosso batismo terá
seu valor.

Eu sou teu alimento, ó caminheiro!
Eu sou o Pão da vida verdadeiro! Te
faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia!

Eis Jesus, o pão da vida, imolado

Quando te perderes no deserto, e a
morte então sentires perto, sem mais
forças para subir, sem coragem de
assumir o que Deus de ti pedir:
Quando a dor, o medo, a incerteza,
tentam apagar tua chama acesa, e
tirar do coração a alegria e a paixão
de lutar não ser em vão:
Quando não achares o caminho, triste
e abatido, vais sozinho, o olhar sem
brilho e luz, sob o peso de tua cruz,
que a lugar nenhum conduz:
Quando a voz do anjo então ouvires,
e o Coração de Deus sentires, te
acordando para o amor, renovando
teu vigor, água e pão, o bem maior
(9º e 10º Domingo)

Se a missão se faz cansaço, Jesus

convida a descansar. E se há ovelhas sem pastor, é necessário delas
cuidar.
Dai-lhe vós mesmos de comer o
meu Corpo que se faz Pão. Diz
Jesus a seus amigos: Partilhar é
vocação! Partilhar é vocação!
E se a hora vai adiantada, e despedir
se faz tentação, a nossa fé seja mais
forte para servir nossos irmãos.
A quem duvida do seu pouco, Jesus
pergunta: o que tens? Vai ver! Então
responda: Senhor este pouco, partilhando tu fazes crescer.
Se nos sentamos sobre a relva à qual
nos conduz o Bom Pastor, nossa
união expresse sempre o pão de Deus,
sinal de amor.
Os nossos pães os nossos peixes,
abençoados pelo Senhor, saciarão

(Natividade de São João Batista e Apóstolos
Pedro e Paulo)

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!
(11º, 14º, 15º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Eu conﬁo em Nosso Senhor com
fé, esperança e amor

Creio em Deus, uno, trino e eterno,
que criou o céu, a terra e o mar. Sou
católico, crente e sincero, a meu Deus
aprendi a adorar.

quem amo com grande ardor, Me
alimento do Corpo e do Sangue do
eterno e divino Senhor.
Eu confio em Nossa Senhora e lhe
peço eficaz proteção. Pois minh’alma
tranquila descansa, repousando no
seu coração. (9º, 10º, 11º 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 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!

(Natividade de São João Batista e Apóstolos
Pedro e Paulo)

Vós sois o sal da terra, vós sois a

luz do mundo: levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo.Teu
Reino, ó Jesus Cristo, queremos
propagar seguindo o teu exemplo
o mundo transformar!
Sendo membros do teu corpo, que
é a Igreja, cristãos leigos e leigas
construímos nova história!
Instruídos por tua santa Palavra,
chamados e enviados para cumprir
a missão!
Alimentados por teu Corpo e Sangue,
assumimos, com coragem, a nossa
vocação! (14º e 15º Domingo)

Eu espero salvar a minha alma, com o
auxílio da graça de Deus. Cumprirei
sempre os Dez Mandamentos, que
abrem as portas do céu.
Amo a Deus sobre todas as coisas
e lhe dou este meu coração. Amo o
próximo como a mim mesmo, pois o
próximo é nosso irmão.
Nesta Igreja de Cristo infalível, a

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

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

já não puderes dar um passo, quando
o bem ao mal ceder, e tua vida não
quiser ver um novo amanhecer:

