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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (bis)
02. AMBIENTAÇÃO (CD Palavras Sagradas de Paulo)
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou é fiel, é fiel. Fiel aquele que vos chamou. (3x)

03. ACOLHIDA
Animador - Irmãos e irmãs sejam bem-vindos! Reunidos pela bondade do
Senhor, aqui estamos com o coração em festa para celebrar nossa Páscoa
semanal e fazer memória do vigésimo oitavo ano de instalação da nossa
Diocese. É um privilégio especial participar da Eucaristia no Domingo,
porque foi neste dia que nosso Senhor passou da Morte à Vida. Não vamos
para onde gostaríamos de ir, mas devemos ir onde Deus nos chama e
precisa de nós. Sejamos, pois, discípulos missionários de Cristo
participando de sua missão na comunidade, no serviço ao outro e nas
necessidades da Igreja. Felizes por estarmos reunidos para celebrar o Dia
do Senhor e em comunhão com a comunidade São Camilo de Léllis - Vila
Rica, que celebra seu padroeiro, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz processional ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL (Hinário Litúrgico CNBB - Ano B)
ASSIM QUE A TUA GLÓRIA REVELAR-SE, SENHOR, PERANTE A HISTÓRIA, TUA FACE
CONTEMPLAREI E SATISFEITO PARA SEMPRE EU FICAREI.
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 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 - No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai
(silêncio). Peçamos perdão das nossas faltas e omissões, cantando.
1. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós.
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
2.Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós.
CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
3. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.

Padre - Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (Rezado)
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças
por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa
súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. AMÉM.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 359)

09. LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS (7, 12-15)

10. SALMO RESPONSORIAL (122) (CD Cantando os Salmos - Ano B)

MOSTRAI-NOS, Ó SENHOR, VOSSA BONDADE, E A VOSSA SALVAÇÃO NOS CONCEDEI!
- Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que
o temem, e a glória habitará em nossa terra.
- A verdade E o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade,
e a justiça olhará dos altos céus.
- O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na
sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (1, 3-14)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO(CD Liturgia VII)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito; conheçamos, assim, a esperança à
qual nos chamou como herança.
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13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (6, 7-13)
14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - No Deus que nos envia como testemunhas do seu projeto de
salvação, elevemos os nossos pedidos, rezando após cada prece: FAZEINOS, SENHOR, OUVIR VOSSO CHAMADO!
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja, para que testemunhe Jesus Cristo
com coragem e com fidelidade na sua missão profética. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei todos os dizimistas e suas famílias, que doam com
gratidão o seu dízimo, para que nunca lhes falte o necessário para o
sustento de seus lares. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os leigos e leigas, para que anunciem o
Evangelho de Jesus Cristo com amor e fidelidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, sustentai-nos pelo Pão da Palavra e pelo Pão da Vida, a Eucaristia,
que nos fortalecem interiormente e nos preparam para a vida eterna. Nós
vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a Comunidade São Camilo de Léllis no bairro Vila Rica,
para que professe sua fé servindo aos irmãos com amor e alegria, dando
autêntico testemunho de Cristo. Nós vos suplicamos.
- Senhor, dai-nos sempre o dom do louvor, para agradecemos as bênçãos
recebidas nesta Santa Missa e em cada Liturgia, que nos tornam capazes de
darmos testemunho do Cristo vivo e ressuscitado em nós. 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 - “A vocação própria dos leigos é ser fermento de santificação no
mundo, brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, da esperança
e do amor”. Apresentemos ao altar do Senhor, com o pão e vinho, a vida e a
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ação de todos os cristãos leigos e leigas que não medem esforços para os
serviços do Reino de Deus.
18. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

COM O PÃO E COM O VINHO NOSSA OFERTA APRESENTAMOS, NOSSA VIDA E MISSÃO, EM TUA
PALAVRA RENOVAMOS.
1. Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração pra acolhermos a tua Palavra e
sentirmos a transformação.
2. Ofertamos as nossas famílias, onde tua Palavra é luz, juventude, infância, velhice, todo aquele
que abraça a cruz.
3. Ofertamos as lutas do povo, seus anseios, amor, doação, que a tua Palavra, Senhor, firme
sempre a nossa união.
(L - Pe. Cornélio Neto / M - Pe. J. Ximenes Coutinho)

1. Senhor, vos ofertamos, em súplice oração, o cálice com vinho, e na patena o pão.
2. O pão vai converter-se na carne de Jesus. E o vinho será o sangue, que derramou na cruz.
3. Senhor, vos damos tudo; nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso.
4. Amigos e parentes os vivos e os defuntos em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos.
5. A voz do sacerdote que é nossa voz nos dá a hóstia viva que somos todos nós.

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. 359)
Padre - Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração, e fazei crescer em santidade os
fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
20.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:
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

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!
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
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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,
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.
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20. 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.
21. CORDEIRO

(L e M - José Acácio Santana)

1. Cordeiro de Deus, Cordeiro do Pai, o mal do pecado, do mundo tirai. Tende piedade, tende
piedade, tende piedade de nós! (bis)
2. Cordeiro de Deus, Cordeiro do Pai, a paz duradoura, no mundo implantai. Dai-nos a paz, dainos a paz, dai-nos a vossa paz.
22. 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 - José Thomaz Filho / M - Frei Fabreti)

1. O meu Reino tem muito a dizer não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem
mais e sorriu. Insensato, que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim? Que tesouros tu tens
pra levar além?
SIM, SENHOR, NOSSAS MÃOS VÃO PLANTAR O TEU REINO! O TEU PÃO VAI NOS DAR TEU
VIGOR, TUA PAZ!
2. O meu Reino se faz bem assim se uma ceia quiseres propor, não convides amigos, irmãos e
outros mais. Sai à rua a procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto
lembrado será por Deus.
3. O meu Reino quem vai compreender? Não se perde na pressa que têm sacerdote e levita que
vão sem cuidar. Mas se mostra em quem não se contêm se aproxima e procura o melhor para o
irmão agredido que viu no chão.
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4. O meu Reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais por cumprir os preceitos da
lei, um a um. A humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão é o terreno onde
pode brotar a paz.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. 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...
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 359)

25. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:

15/07 (D): 7h – Matriz; 9h – São Sebastião – Taquaral; 11h – São Caetano -Pelado; 17h – Imaculado
Coração de Maria – Guaxindiba; 19h – Matriz.
18/07 (Q): 6h15 – Matriz – Cel. da Palavra; 19h30 – Nossa Senhora das Graças – Guanabara;
19/07 (Q): 19h30 – Matriz – com bênção das Grávidas.
20/07 (S): 19h30 – São João Paulo II – Planalto.
21/07 (S): 19h - Matriz – Cel. da Palavra; 19h – São Camilo – Vila Rica – Celebração de Matimônio.
22/07 (D): 7h – Matriz; 9h – Sta. Maria Madalena (Festa) – Vila Santi; 11h – Bom Pastor – Segatto; 19h –
Matriz – com bênção dos motoristas e chaves de meio de transporte.

Atividades:
21/07 (S): 13h – Assembleia da Catequese – Aud. Monsenhor - Matriz
13h30 – Encontro de Formação – EJC – Bento XVI – Matriz
22/07 (D): 8h30 – Formação para membros do MCC – Bento XVI – Matriz
16h – Café Colonial da Comunidade Betânia – Cerimonial Broetto

26. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 526 - 14)
27. CANTO FINAL (Hino a São Camilo)
1. Lá no céu a ti se entoa, oh Camilo, hino imortal. E brilhante uma coroa, orna a fronte patriarcal.
Regozija-te glorioso, grande herói no teu senhor.
SALVE, APÓSTOLO ZELOSO, SALVE, SERAFIM DE AMOR.
2. Quantos filhos destemidos, pelejando ao teu pendão. Em teu nome sempre unidos, alcançaram
galardão. Bando forte e numeroso, imolou-se pela dor.
3. Cá na terra outra fileira, eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma bandeira, gloria eterna dos
cristãos. Traz no peito caridoso, cruz vermelha e santo ardor.
4. Dos doentes, dos que morrem, ouve o grito de aflição. Nos perigos que eles correm, de ti
esperam salvação. Anjo doce carinhoso, deles sê consolador.
Leituras da Semana
2ª feira: Zc 2,14-17; Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
3ª feira: Is 7,1-9; Sl 47; Mt 11,20-24
4ª feira: Is 10,5-7.13-16; Sl 93; Mt 11,25-27
5ª feira: Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101; Mt 11,28-30
6ª feira: Is 38,1-6.21-22.7-8; Is 38,10-16; Mt 12,1-8
Sábado: Mq 2,1-5; Sl 9; Mt 12,14-21
Domingo: Jr 23,1-6; Sl 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

