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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (Zé Vicente)
Abrirei meus lábios num canto de amor, ao Deus da plena vida, o meu louvor! Abrirei meus
braços e meu coração, pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão! Glória seja ao Pai e ao Filho,
nosso bem! Glória ao Divino Espírito. Amém!
Animador - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! É o Senhor quem nos reúne em Sua casa
como comunidade dos que creem no Cristo Ressuscitado. Do seu Evangelho, nasce sem cessar a
esperança: nele temos a certeza do amor e da vida em plenitude. Quem ouve sua Palavra e faz a
vontade de Deus pertence à Família divina. O Senhor, para nos libertar, expulsa para longe tudo
o que nos escraviza, e ainda nos oferece sua misericórdia. Em comunhão com todas as
comunidades de nossa Paróquia e com nossa cidade de Aracruz, que se preparam para a festa de
seu padroeiro São João Batista, e no compromisso de ouvir atentamente, acolher no coração e
colocar em prática a Palavra de Deus que nos será proclamada nesta Sagrada Liturgia, cantemos.
Procissão de entrada: cruz processional, ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

03. CANTO INICIAL (Pe. Jocy Rodrigues)
O SENHOR É MINHA LUZ, ELE É MINHA SALVAÇÃO, QUE PODEREI TEMER? DEUS, MINHA
PROTEÇÃO!
1. 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)
2. Quando os maus vem avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me
matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. (bis)
3. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme, e firme ficarei. Se
estourar uma batalha, mesmo assim, confiarei! (bis)
4. 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)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Em nome do Pai...
Padre - Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e a força do Espírito
Santo estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS...
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - Reconhecendo-nos necessitados da misericórdia do Pai, peçamos perdão pelas vezes
que fazemos escolhas erradas em nossas vidas, nos afastando da graça de Deus. (silêncio) De
coração contrito e humilde, cantemos.
(Pe. José Cândido)
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1 - Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS.
2 - Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3 - Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.
Padre - Deus de infinita bondade tenha compaixão de nós. perdoe nossas faltas e omissões e nos
conduza à vida eterna. AMÉM.
06. HINO DO GLÓRIA (Frei Fabreti)
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA!GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS, PAZ
NA TERRA A TODOS NÓS!
1. 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
(hosana hey), unigênito do Pai (hosana ha), vós de Deus, Cordeiro Santo (hosana hey), nossas
culpas perdoai!
2. Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos
(aleluia), atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor
(hosana ha). Com o Espírito Divino (aleluia), de Deus Pai no esplendor.
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano, p. 354)

08.LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS (3, 9-15)
09. SALMO RESPONSORIAL (129) (CD Cantando os Salmos - Ano A - Vol. II)
NO SENHOR TODA A GRAÇA E REDENÇÃO!
- Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem
atentos ao clamor da minha prece!
- Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o
perdão, eu vos temo e em vós espero.
- No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua Palavra. A minh’alma espera no Senhor
mais que o vigia pela aurora.
- Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda graça
e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa.
10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (4, 13-18-5,1)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO(CD Liturgia VII TC - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. O príncipe deste mundoagora será expulso;e eu, da terra levantado, atraireitodos a mim
mesmo.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (3, 20-35)
13. HOMILIA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Senhor, confiantes que em Jesus Cristo nos convidais a fazer sempre vossa vontade,
elevamos a Vós nossas preces, dizendo: Ó SENHOR, OUVI-NOS E LIBERTAI-NOS DO MAL.
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- Senhor, olhai com misericórdia a Vossa Santa Igreja e dai-lhe a força necessária para anunciar
com fervor a todos o Evangelho que traz vida nova ao mundo. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai nosso país e o mundo e libertai nossos governantes das garras do inimigo,
para que libertos da corrupção, do ódio, da ganância e do poder, possam construir uma
sociedade mais justa e fraterna. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei nossa comunidade e todos os leigos e leigas que caminham no ensinamento de
Vosso Filho Jesus, para que vivam a vocação batismal e não desanimem diante dos desafios
encontrados na missão pastoral. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos pelas famílias, pelos dizimistas, aniversariantes, doentes e
falecidos, e abençoai os casais de namorados que nesta semana comemoram o seu dia, para que
perseverem em seus relacionamentos à luz da Vossa Palavra e possam constituir famílias
fundamentadas nos valores morais e cristãos. Nós vos pedimos.
Padre – Senhor Deus, que as preces de Vossa Igreja aqui reunida alcancem o Vosso Coração
divino, e consigamos a paz e a vida que Vosso Filho conquistou por nós. Por Cristo, nosso Senhor.
AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - A família de Jesus é a comunidade onde se vive o amor, a fraternidade, a partilha
dos dons e dos bens. Apresentemos ao altar do Senhor nossas vidas, com o compromisso de
sermos Sal da terra e Luz do mundo, lutando contra tudo que nos impede de assumir a missão
que nos fora confiada em nosso batismo.
17. CANTO DAS OFERENDAS(Pe. Zezinho)
1. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui, e te faço o meu pedido de não me
esquecer de Ti. Meu amor é como este pão, que era trigo que alguém plantou, depois colheu; e
depois tornou-se salvação, e deu mais vida e alimentou o povo meu.
EU TE OFEREÇO ESTE PÃO! EU TE OFEREÇO MEU AMOR.
2. Minha vida tem sentido cada vez que venho aqui, e te faço o meu pedido de não me esquecer
de Ti. Meu amor é como este vinho que era fruto, que alguém plantou, depois colheu, e depois
encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu.
EU TE OFEREÇO VINHO E PÃO! EU TE OFEREÇO MEU AMOR.
(L e M - Ir. Míria T. Kolling)

1. Quem vai com lágrimas lançando a semente, e, só, cansado, após o 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 DOR E CADA
GRITO QUE SE FAZ VIDA EM NOSSAS MÃOS!
2. Quem come o pão do seu suor e sofrimento, e, solidário, une a sua à dor alheia, prepare o dia
para a grande, farta ceia: o próprio Deus lhe servirá a refeição!
3. Quem se faz trigo e como dom a vida entrega, na luta por um mundo justo e fraterno, prepare
a vida para a luz do sol eterno: Deus será nele a total ressurreição!
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS(Missal Romano – p. 354)
Padre - Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para
que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo, nosso Senhor,
AMÉM.
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19. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B (Missal Romano – p. 848)
Padre -O Senhor esteja convosco.
Todos -ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em
todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da
vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre
a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos
caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com
os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz:
20. SANTO
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

Nosso Deus Senhor é Santo, Santo, Santo. Do universo Criador, Santo, Santo. Céus e terra alegres
cantam Santo, Santo. E nós cantamos seu louvor, Santo é o Senhor! Lá no céu e aqui na terra,
hosana, hosana. Bendito seja o Senhor, hosana, hosana. Nosso Rei e nosso Deus, hosana, hosana.
A Ele glória e louvor, hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem! Hosana! Amém! Bendito é
aquele que vem! Hosana!
Padre - Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de
nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
Todos - O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
Padre - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Todos - MANDAI O VOSSO ESPÍRITO SANTO!
Padre - Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, vos deu graças
novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CALICE
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO.
VINDE, SENHOR JESUS!
Padre - Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção.
Padre - Olhai com bondade para oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício
pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor,
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sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
Todos - ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão
com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Wladimir, com todos os bispos, presbíteros,
diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e
esperança pelas estradas da vida.
Todos - TORNAI VIVA NOSSA FÉ, NOSSA ESPERANÇA!
Padre - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de
todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos - CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
Padre - Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem
Maria, São José, seu castíssimo esposo, com os Apóstolos e Mártires, São João Batista e todos os
Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - AMÉM.

21. PAI NOSSO E A ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
22. CORDEIRO(L e M - Pe. Zezinho)
Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
23. CANTOS DE COMUNHÃO
(D.R.)

1. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome.
2. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede.
(L e M - Ir. Míria T. Kolling)

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e, unidos na alegria, partir o pão do amor.
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NA VIDA CAMINHA QUEM COME DESTE PÃO; NÃO ANDA SOZINHO QUEM VIVE EM
COMUNHÃO.
2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor; que em nós o mundo veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; porém nos dá agora o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, se formos para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem quer no dia a dia o amor testemunhar.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

24. PÓS-COMUNHÃO: (Sl 65) (Letra e Música - Frei Fabreti)
1. Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar.
SE ALGUÉM TE LOUVA EM SILÊNCIO, TU ACOLHES, Ó SENHOR, SUA ORAÇÃO. SE ALGUÉM
ENTOA UM CANTO NOVO, TU ACOLHES, Ó SENHOR, SUA CANÇÃO. ALELUIA!
2. É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz e paz.
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 354)

26. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações na Paróquia:
10/06 - 07h: Missa - Matriz
08h30: Batizados - Matriz
09h: Missa - São Pedro
17h: Missa - Bom Pastor
19h: Missa - Matriz
13/06 - 19h30 - Missa com bênção dos pães de Santo Antônio - Santa Luzia
14/06 - 19h30 - Missa - São Camilo
19h30 - Celebração da Palavra - Matriz
15/06 - Abertura da Novena de São João Batista - Matriz
27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – nº 11)
28. CANTO FINAL (L e M - Pe. Geraldo C. da Silva)
1. Um dia, na Galiléia, um homem chamado João, falava com ternura de amor aos seus
irmãos.Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência sempre, sempre, João dizia.
VIVA JOÃO BATISTA! VIVA O PRECURSOR! PORQUE JOÃO BATISTA ANUNCIAVA O SALVADOR!
2. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o Reino novo. Às
vezes João se zangava, com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação.
- LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97; Mt 10,7-13
3ª feira: 1Rs 17,7-16; Sl 4; Mt 5,13-16
4ª feira: 1Rs 18,20-39; Sl 15; Mt 5,17-19
5ª feira: 1Rs 18,41-46; Sl 64; Mt 5,20-26
6ª feira: 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26; Mt 5,27-32
Sábado: 1Rs 19,19-21; Sl 15; Mt 5,33-37
Domingo: Ez 17,22-24; Sl 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

