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Colocar em local de destaque, a imagem de São Cristóvão. No final da Missa do domingo às 19h, a imagem será conduzida para a porta
principal, para aspersão dos carros.

01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (bis)
02. AMBIENTAÇÃO (Simei Monteiro - Albete Corrêa)
Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar? (bis) Um simples coração e uma vontade de
cantar. (bis) Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. (bis) A tua graça, Senhor, melhor que a
vida será. (bis) E o teu amor em nós será manancial. (bis) De água boa a jorrar pra nossa sede
estancar. (bis)

03. ACOLHIDA
Animador - Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para juntos fazermos
memória da Páscoa de Cristo Ressuscitado no meio de nós. Deus, em seu
infinito amor, solidarizou-se com a humanidade ao enviar seu filho. Jesus
celebra com os pobres, com os abandonados e com todos os que aderem a
sua proposta de Reino o banquete da vida, priorizando o descanso e a
intimidade com o Pai. A partilha e a festa da vida são o grande ensinamento
de Jesus para com a multidão. É missão da Igreja orientar e cuidar de seus
fiéis, para que nenhum poder humano tire o verdadeiro sentido da vida
criada por Deus. Nesta Eucaristia, lembramos com alegria de todos os
motoristas que tem como padroeiro São Cristóvão e dos avós que nos
enriquecem com seus exemplos de vida, assim como São Joaquim e
Sant’Ana, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus. Na alegria de estarmos
reunidos em comunidade, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz processional ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL(CD Liturgia VI - Ano A - TC)
É DEUS QUEM ME ABRIGA, O SENHOR, QUEM SUSTENTA A MINHA VIDA! DE TODO O MEU
CORAÇÃO, PORQUE ÉS BOM, VOU FAZER-TE A OBLAÇÃO.
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.
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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...
06. DEUS NOS PERDOA
Padre - Reconhecendo-nos pecadores, peçamos perdão ao Pai pelas vezes
em que agimos como ovelhas sem pastor, desviando-nos do caminho de
Jesus, nosso Mestre e Senhor(Silêncio). Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha
tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos
e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Padre - Deus de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
Senhor, tende piedade de nós! Cristo... Senhor...
07. HINO DO GLÓRIA(L e M - José Acácio Santana)
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos homens.
T: Que são por Ele muito amados.
Ó SENHOR DEUS, NÓS VOS LOUVAMOS. VOS BENDIZEMOS E ADORAMOS.
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas graças.
T: Por vossa glória tão imensa.
SENHOR JESUS, FILHO UNIGÊNITO. CORDEIRO SANTO DE DEUS PAI.
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste mundo.
T: Tende piedade de nós todos!
VÓS QUE TIRAIS NOSSO PECADO, BEM ACOLHEI A NOSSA SÚPLICA.
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai.
T: Tende piedade de nós todos!
PORQUE SÓ VÓS É QUE SOIS SANTO, PORQUE SÓ VÓS SOIS O SENHOR.
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo.
T: Só vós sois o Senhor altíssimo.
SÓ VÓS COM O ESPÍRITO SANTO, NA GLÓRIA DE DEUS PAI. AMÉM.
08. ORAÇÃO DA COLETA(Missal Romano – p. 360)

(Frei Luiz Turra)

A PALAVRA ESTÁ PERTO DE TI, EM TUA BOCA, EM TEU CORAÇÃO!
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09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS (23, 1-6)

10. SALMO RESPONSORIAL (22) (CD Liturgia VII - TC - Ano A)
O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ: FELICIDADE E TODO BEM HÃO DE SEGUIR-ME!
- O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas
verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as
minhas forças.
- Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso,nenhum mal eu temerei; estais comigo com bastão e com cajado; eles me dão a
segurança!
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça;
o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida; e na casa do Senhor, habitarei
pelos tempos infinitos.

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (2, 13-18)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO(CD Liturgia VII - TC - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar. Eu conheço, então,
minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar!

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (6, 30-34)
14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Junto ao Bom Pastor, Jesus Cristo, apresentemos por meio dele ao
Pai as nossas súplicas e intenções. A cada pedido, digamos: TENDE
COMPAIXÃO DE NÓS, SENHOR!
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja, o Papa Francisco e todos os
Ministros do Evangelho, para que glorifiquem o Vosso nome e anunciem em
toda a parte, por palavras e atos, o cuidado e o zelo do Vosso Filho Jesus, o
Bom Pastor. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai a comunidade Santa Maria Madalena no Vila Santi, que
celebra a festa de sua padroeira, para que professem sua fé servindo aos
irmãos com amor e alegria, dando autêntico testemunho de Cristo. Nós vos
pedimos.
- Senhor, acompanhai os leigos e leigas, servidores da Igreja, para que a
exemplo de Cristo possam exercer a sua missão com fé e alegria, revelando
o rosto amoroso de Cristo a todos os sedentos dele. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai os agricultores e os motoristas, para que sejam
protegidos de todos os perigos que os cercam nas lavouras, nas estradas e
na vida. Nós vos pedimos.
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- Senhor, protegei todos os avós, dando-lhes paciência e perseverança,
também amor àqueles que cuidam e convivem com estas pessoas. Nós vos
pedimos.
- Senhor, encorajai todos os dizimistas e os que contribuem com seus bens e
seus dons em nossas comunidades, para que sejam recompensados com a
Vossa graça e testemunhas autênticas do Evangelho. 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 - No seguimento de Jesus, somos ovelhas e pastores, convocados
a viver a compaixão com os sofredores e a ser amorosos com todos. Com o
Pão e o Vinho, apresentemos ao altar do Senhor a vida de todas as pessoas,
grupos e entidades que se compadecem dos pobres, famintos, menores
abandonados, dependentes, tristes, enfermos, prisioneiros, e todos os
sofredores, em nossa Igreja e na sociedade.
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.
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19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 360)
Padre – Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da
Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício , para que os dons que cada um
trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
20. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano – p. 475)
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, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a
vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa
vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores,
cantando a uma só voz:
(L e M - DavidJulien)

O SENHOR É SANTO. (3x)
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Que seu Reino de amor se estenda sobre a terra!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana, hosana, hosana!
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Padre - Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se
tornem para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 A 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, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
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Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela
cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, comos santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
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. CANTO DE COMUNHÃO
(João Bento de Souza)

O PÃO SAGRADO QUE AGORA RECEBEMOS, VAI NOS DAR FORÇA PARA A GENTE CAMINHAR,
NO COMPROMISSO DE FORMAR COMUNIDADE, ONDE O AMOR E A JUSTIÇA VÃO REINAR.
1. Foi Jesus Cristo que se fez nosso alimento, na comunhão, o sacramento do amor. Nós vamos
juntos sustentar a nossa vida na caminhada para o Reino do Senhor.
2. Foi Jesus Cristo que aqui nos reuniu, todo este povo escutou a sua voz. Com sua graça Ele vai
nos ajudar a combater o mal que existe entre nós.
3. Foi Jesus Cristo que mostrou o bom caminho, falou a todos sem temer ser torturado. Deu sua
vida com amor e doação; pra nos salvar, Ele morreu crucificado.
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4. Foi Jesus Cristo quem falou aos seus amigos: “vão pelo mundo ensinar o que Eu falei; vão
praticando, vão mostrando com a vida o mandamento do amor, a nova lei”.
5. Foi Jesus Cristo que nos deu esta missão: formar Igreja e lutar contra o pecado. Não há razão
para viver no comodismo; pelo batismo cada um foi convocado.
(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.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

24. 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...
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 360)

26. COMUNICADOS IMPORTANTES
Amanhã, na missa das 19h, haverá bênção dos motoristas, das chaves e dos carros, após a procissão de saída.

Celebrações:
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.
25/07 (Q): 6h15 – Matriz; 19h30 – São Pedro – Vila Nova.
26/07 (Q): 19h30 – Matriz – com bênção dos avós e das famílias.
28/07 (S): 19h30 – São Camilo – Vila Rica – Celebração de Matrimônio
19h – Matriz
29/07 (D): 7h – Matriz; 9h – Santa Luzia – Vila Nova; 19h – Matriz.

Atividades:

27 a 29/07 – XIV EJC de nossa Paróquia

27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 526 - 12)
28. CANTO FINAL(L e M - José de Freitas Campos)
1. É tarefa de todo cristão ajudar alguém pobre viver. Tudo o que pertence ao nosso Deus isto
nós devemos devolver. Se pagarmos o que nós devemos, novidades vão aparecer.
DÍZIMO, DÍZIMO, PERTENCE AO PAI E NÃO A MIM. (bis)
2. Dízimo é participação da Igreja pobre que caminha. É sustento da casa do Pai, é ajuda para
todo irmão. Isso é ação comunitária de palavra e também de oração.

8
3. Não convém comprar o céu com o dízimo, mas não dê somente a migalha. Ele existe para
ajudar na saúde e também no trabalho. Chegaremos aos necessitados com fome, dê também o
agasalho.
Leituras da Semana
2ª feira: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49; Mt 12,38-42
3ª feira: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84; Mt 12,46-50
4ª feira: 2Cor 4,7-15; Sl 125; Mt 20,20-28
5ª feira: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35; Mt 13,10-17
6ª feira: Jr 3,14-17; Jr 31,10-13; Mt 13,18-23
Sábado: Jr 7,1-11; Sl 83, Mt 13,24-30
Domingo: 2Rs 4,42-44; Sl 144; Ef 4,1-6; Jo 6,1-15

