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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (bis)
02. AMBIENTAÇÃO (Frei Fabretti)
Desde a manhã preparo uma oferenda, e fico Senhor à espera do teu sinal. (2x)

03. ACOLHIDA
Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem bem-vindos! É com
grande alegria que nos reunimos para celebrar a nossa fé no Cristo
Ressuscitado e a nossa vida em comunidade. A profecia, ação divina e
humana, conduzida pelo Espírito Santo, nasce da realidade e da vida do
povo e, por isso, é uma exigência de fé. Onde falta a fé, faltam profetas e o
milagre não acontece, pois falta Deus. Jesus, o enviado do Pai, fala em nome
de Deus. Por isso, sua mensagem encanta e incomoda. Celebremos hoje o
Mistério Pascal de Jesus, a Eucaristia, e deixemo-nos encantar pela
mensagem do carpinteiro, o filho de Maria. Felizes por estarmos reunidos
neste encontro de fé e vida, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz processional ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL (Hinário Litúrgico CNBB - TC - Ano B)
NO MEIO DA TUA CASA RECEBEMOS, Ó DEUS, A TUA GRAÇA! SEM FIM, NOSSA LOUVAÇÃO, POIS
A JUSTIÇA ESTÁ TODA EM TUAS MÃOS!
1. Alegrai-vos no Senhor! Quem é bom, venha louvar. Peguem logo o violão e o pandeiro pra
tocar! Para Ele um canto novo vamos, gente, improvisar.
2. Ele cumpre o que promete: podem. Nele confiar! Ele ama o que é direito e Ele sabe bem julgar.
Sua Palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude e governa os oceanos. Toda a terra a Ele teme, mesmo os corações
humanos. Tudo aquilo que Ele diz, não nos causa desenganos.
4. Põe abaixo os planos todos, desses povos poderosos. E derruba os pensamentos, dos malvados
orgulhosos. Mas os planos que Ele faz, vão sair vitoriosos.

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI ...
Padre - A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso
Salvador, e a luz santificadora do Espírito Santo estejam convosco.
BENDITO SEJA DEUS...
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06. DEUS NOS PERDOA
Padre - De coração arrependido e humilde aproximemo-nos do Deus Justo
e Santo para que tenha piedade de nós pecadores (silêncio). Confiantes peçamos.
(Zé Martins)

SENHOR, SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS:
1. Tende piedade da gente, tende piedade do povo, dai vosso perdão novamente, queremos um
caminho novo.
CRISTO, CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS:
2. Tende piedade de todos que buscam em Vós o perdão pra ser semente do novo caminho de
vida e união.
SENHOR, SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.

Padre - Deus Pai de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L e M - Frei Fabreti)
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (BIS) 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.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 358)

09. LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL (2, 2-5)
10. SALMO RESPONSORIAL (122) (CD Liturgia VII - TC - Ano A)
OS NOSSOS OLHOS, ESTÃO FITOS NO SENHOR: TENDE PIEDADE, Ó SENHOR TENDE PIEDADE!
- Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos
estão fitos nas mãos do seu senhor.
- Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos, no
Senhor, até de nós ter piedade.
- Tende piedade, ó Senhor, tende piedade; já é demais esse desprezo! Estamos fartos do escárnio
dos ricaços e do desprezo dos soberbos!
11.LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (12, 7-10)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VII - TC - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. O Espírito do Senhor, sobre mim fez a unção; enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz
proclamação.
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS (6, 1-6)
14. HOMILIA
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15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Confiantes, elevemos ao Deus da vida os nossos pedidos, cantando
após cada prece: Ó SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Senhor, encorajai o Papa Francisco e toda a Santa Igreja e seus pastores,
para que continuem profetizando sem medo a fé em Jesus Cristo, por
palavras e por atitudes, mesmo sofrendo perseguições. Nós vos pedimos.
- Senhor, libertai nossos governantes da ganância, da corrupção e do ódio,
para que trabalhem em favor do povo, na paz e na concórdia, ajudando a
formar uma sociedade mais justa e fraterna. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai a nossa mente e o nosso coração, para que neste ano
eleitoral possamos escolher candidatos que tenham dignidade e
responsabilidade para governar nosso País e nosso Estado. Nós vos
pedimos.
- Senhor, fortalecei todos os profetas de hoje, para que, com coragem
anunciem e testemunhem Vosso Reino, defendendo os pobres, humildes e a
vida em primeiro lugar. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelas famílias dos enfermos e por todos
os doentes, os falecidos, aniversariantes, dizimistas e por todos os motivos
que estão no silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos juntos a Oração do Dizimista:
Senhor dá-me inteligência, para entender o que é o Dízimo. Coragem para
vencer o egoísmo e doar alegremente meu dízimo. Compreensão para
perceber o verdadeiro significado da prática da partilha. Sabedoria para
não me apegar demais aos bens materiais. Discernimento para
compreender o sentido da gratidão a Deus. Fé para acreditar que Deus ama
a quem dá com alegria. AMÉM.

17. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - Jesus, o Profeta do Altíssimo, não hesitou em profetizar,
mesmo sendo rejeitado em sua terra. Hoje, todos nós batizados, somos
convidados a superar o medo e a discriminação, tornando-nos profetas da
verdade, anunciando a Palavra de Deus e denunciando tudo aquilo que fere
a dignidade humana. Com o pão e vinho apresentemos ao altar do Senhor a
nossa disposição em fazer a vontade do Pai, participando das ações em
favor da vida na comunidade e na sociedade.
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18. CANTO DAS OFERENDAS

(L - Maria de Fátima de Oliveira / M - Frei Beraldo J. Hanlon)

A TI, Ó DEUS, CELEBRA A CRIAÇÃO QUE AQUI TRAZEMOS NESTE VINHO E PÃO.
1. Conversão esperança de vida, renovada na fé e no amor com os frutos colhidos da terra,
colocamos no altar do Senhor.
2. O infinito dos céus e dos mares a beleza e perfume da flor, a magia dos nossos luares, a ti
cantam, por nós, seu louvor.
3. Tu ao homem confiaste o universo; Nós queremos cumprir a missão de tornar nosso mundo
fraterno, preservando o que deste ao irmão.
4. Por um mundo mais justo e habitável cada dia queremos lutar. E o produto do nosso trabalho
em Pão Vivo se vai transformar.
(L e M - Flávio Wozniack)

1. A fé é compromisso que é preciso repartir, em terra bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários: eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar.
NESTA MESA, Ó SENHOR, APRESENTAMOS PÃO E VINHO, DONS DA TERRA E DO TRABALHO.
PELA IGREJA MISSIONÁRIA VOS LOUVAMOS. VEDE A MESSE QUE PRECISA DE OPERÁRIOS.
2. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas
quem faz de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão.

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.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 358)
Padre - Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos; que ela nos leve,
cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
20. PREFÁCIO III - domingos do Tempo Comum (Missal Romano – p. 430)
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 e em
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso. Nós reconhecemos ser digno da
vossa imensa glória vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade. E servir-vos de
nossa condição mortal, para vos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo,
Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz:
21. SANTO
SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR!
1. Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, hosana nas alturas.
2. Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas.
22. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (Missal Romano – p. 482)
Padre - Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
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Todos - SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
Padre - Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, 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 tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 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 - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos
repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
Todos - FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
Padre - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Dom Joaquim Wladimir,
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos - A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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!
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23. 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.
24. CORDEIRO (L e M - André Zamur)
1. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós!
2. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, vossa paz, ó Senhor,
vossa paz, ó Senhor!
25. CANTOS DE COMUNHÃO
(Ir. Cecília Vaz Castilho)

1. Se calarem a voz dos profetas as pedras falarão! Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhos
nascerão! Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais: Deus criou o
infinito pra vida ser sempre mais.
É JESUS ESTE PÃO DE IGUALDADE, VIEMOS PRA COMUNGAR COM A LUTA SOFRIDA DO POVO
QUE QUER TER VOZ, TER VEZ, LUGAR. COMUNGAR É TORNAR-SE UM PERIGO, VIEMOS PRA
INCOMODAR; COM A FÉ E UNIÃO NOSSOS PASSOS UM DIA VÃO CHEGAR!
2. O Espírito é vento incessante, que nada há de prender, Ele sopra até no absurdo que a gente
não quer ver. Muito tempo...
3. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres,
colhendo o que sobrou. Muito tempo...
4. O poder tem raízes na areia o tempo o faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir.
Muito tempo...
5. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão.
Muito tempo...
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. Tanta gente vai andando a procura de uma luz, caminhando na esperança se aproxima de
Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua palavra: vai abrindo o
coração.
DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER, QUE O MILAGRE VAI ACONTECER.
2. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor, quando for acumulado gera morte, traz
a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve a
mesa dos irmãos.
3. No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar.
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o
mesmo pão.
4. Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou. Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos
confiou. Responsáveis pelo mundo para a vida promover. Desafios que nos chegam vamos juntos
resolver.
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Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

26. PÓS-COMUNHÃO (D.R.)
1. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se
levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo... O
Espírito está aqui, aleluia. Tão certo... A Trindade está aqui, aleluia. Tão certo...
27. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 358)

28. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:

08/07 (D): 7h – Matriz; 9h – São Francisco de Assis – Cupido; 11h – Bom Pastor – Segatto; 17h – São
Marcos; 19h – Matriz.
11/07 (Q): 6h15 – Matriz; 19h30 – São João Maria Vianney – Nova Conquista.
12/07 (Q): 12h – Matriz – Oração do Terço; 19h30 – Matriz – com bênção da saúde.
13/07 (S): 19h30 – 5º Mês da novena de Santa Luzia – Vila Nova
14/07 (S): 17h – Nossa Senhora da Conceição – Gimuhuna; 19h – São Camilo – Vila Rica (Festa).
15/07 (D): 7h – Matriz; 9h – São Sebastião – Taquaral; 11h – São Caetano -Pelado; 17h – Imaculado
Coração de Maria – Guaxindiba; 19h – Matriz.

Atividades:

13/07 (S): 19h - Participação na Festa de Santa Ana – Marilândia.
14/07 (D): 13h - Conselho da Área BR 101 Sul – Matriz

29. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 526 - 14)
30. CANTO FINAL (L e M - Pe. José Freitas Campos)
1. 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. (bis)
2. Ó que maravilha, festa da partilha, sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso,
multiplica o pão.
3. Os irmãos carentes, pobres e doentes, se alegrarão. Quando a nossa oferta for de mão aberta,
for de coração.
Leituras da Semana
2ª feira: Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144; Mt 9,18-26
3ª feira: Os 8,4-7.11-13; Sl 113; Mt 9,32-38
4ª feira: Os 10,1-3.7-8.12; Pr 2,1-9; Sl 104; Mt 10,1-7
5ª feira: Os 11,1b.3-4.8c-9; Sl 79; Mt 10,7-15
6ª feira: Os 14,2-10; Sl 50; Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8; Sl 92; Mt 10,24-33
Domingo: Am 7,12-15; Sl 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

