COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 27º DOMINGO
TEMPO COMUM
(04/10/20)
I. RITOS INICIAIS
Refrão Orante
Discípulos e missionários de Jesus Cristo,
de Jesus Cristo!
Para que nossos povos n´Ele tenham
vida, tenham vida!
Anim.: Reunidos em comunidade e
testemunhando a mesma fé em Jesus
Cristo, nosso Salvador, formamos o Povo
de Deus, a caminho do nosso destino
eterno. E a liturgia de hoje nos mostra
como Deus é pródigo em oferecer o dom
da salvação a todos. E mesmo que uns e
outros desprezem e recusem, Ele
continua oferecendo a quem possa
produzir os frutos esperados. É a imagem
da vinha. Como Igreja, nós somos a vinha
do Senhor, para que possamos produzir
frutos de conversão e de perseverança.
Trazemos a esta celebração a presença
dos missionários e missionárias e de
todos aqueles que recebem o anúncio do
Evangelho, pois hoje iniciamos o mês
missionário.
Canto de Abertura
(Cireneu Kuhn)

1. Como membro desta Igreja Peregrina,
Recebi de Jesus Cristo uma missão:
De levar a Boa-Nova a toda gente,
A Verdade, a Paz e o Perdão.
Refrão
Envia, Envia, Senhor,
Operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece,
Multidões te esperam, Senhor!
2. Por caminhos tão difíceis, muita gente
Vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhecem a verdade do Evangelho
Que liberta e dá força ao coração.
3. A missão nos acompanha dia a dia,
Na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas
Pra que Deus possa em nós se revelar.
Antífona de Entrada
Senhor, tudo está em vosso poder,

e ninguém pode resistir à vossa vontade.
Vós fizestes todas as coisas:
o céu, a terra, e tudo o que eles contêm;
sois o Deus do universo!
Acolhida e Saudação do Presidente
(Alegre e festiva)
Ato Penitencial
Presid: Somos responsáveis pelo
crescimento da Igreja, vinha do Senhor!
Nem sempre, porém, assumimos esta
responsabilidade. Peçamos perdão a
Deus de todo o coração.
(Momento de silêncio)
Irmãos
e
irmãs,
reconhecemos
humildemente nossa falta de fé e de
coragem
e
comunitariamente
confessemos os nossos pecados:
Todos: 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 a
Virgem Maria,/ aos anjos e santos/ e a
vós, irmãos e irmãs,/ que rogueis por mim
a Deus,/ nosso Senhor.
Presid: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, faça com que nossa
maneira de pensar e agir seja de
conversão à mensagem de Cristo, perdoa
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Todos: Amém.
Presid: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid: Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Presid: Senhor tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Hino do Glória
(Repartido entre homens e mulheres)
Presid: Glória a Deus nas alturas,
1- e paz na terra aos homens por Ele
amados.
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso.
1- nós vos louvamos,
2- nós vos bendizemos,

1-nós vos adoramos,
2- nós vos glorificamos,
1- nós vos damos graças por vossa
imensa glória.
2- Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito.
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
2- Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
1- Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
2- Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
1- Só vós sois o Santo,
2- só vós o Senhor.
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
2- com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai.
T- Amém.
Oração do dia
Anim: Rezemos para que a Igreja seja a
vinha que o Senhor plantou, dedicandolhe todo o seu amor de Pai.
Presid: Ó Deus eterno e todo-poderoso,
que nos concedeis no vosso imenso amor
de Pai
mais do que merecemos e pedimos,
derramai sobre nós a vossa misericórdia,
perdoando o que nos pesa na consciência
e dando-nos mais do que ousamos pedir.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Deus quis salvar as pessoas não
isoladamente, mas em comunhão com os
outros. Ouçamos a sua Palavra com
muita alegria.
Canto
Guarda a Palavra, guarda-a no coração:
Que ela entre em tua alma e penetre os
sentimentos.
Busca-a noite e dia, à luz do amor de
Deus:
Se guardares a Palavra ela te guardará!
1ª Leitura: Is 5, 1-7
Salmo Responsorial: Sl 79
A vinha do Senhor é a casa de Israel.
2ª Leitura: Fl 4, 6-9

Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Eu vos escolhi, foi do meio do mundo,
a fim de que deis um fruto que dure.
Eu vos escolhi, foi do meio do mundo.
Amém! Aleluia, Aleluia!
Evangelho: Mt 21, 33- 43
Homilia
Profissão de Fé
Oração da Assembléia
Presid: Como servos conscientes de que
a missão é maior do que nós e que
precisamos
ter
fé para
sermos
missionários do reino façamos ao Pai
nossos pedidos.
1. Senhor, para que a Igreja, teu povo
escolhido, produza frutos de justiça, de
amor e de paz. Peçamos:
Todos: Senhor, aumentai a nossa fé !
2. Senhor, para que os governantes
possam ser grandes missionários da paz
neste mundo tão contraditório em que
vivemos. Peçamos:
3. Senhor, para que nunca nos
envergonhemos de ser cristãos católicos.
Peçamos:
4.
Senhor,
pela
unidade,
pelo
fortalecimento e pela preservação de
nossas famílias. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Senhor, concedei-nos ver e julgar
todas as coisas segundo o pensamento
de Cristo que convosco vive e reina na
unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém
III. LITURGIA SACRAMENTAL
Preparação dos dons
Anim: Cristo nos deu tudo para sermos
perfeitos: sua doutrina, os sacramentos,
Ele próprio na Eucaristia e em nosso
próximo. Levemos para o altar o pão e o
vinho, que serão para nós o Corpo e o
Sangue do Senhor.

Canto
(D.R.)

1. Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti.
Refrão
Por que tu me deste a vida,
Por que tu me deste o existir,
Por que tu me deste o carinho, me
deste o amor.
2. O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são pra ti.
3. A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti.
Oração sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos,
o sacrifício que instituístes
e, pelos mistérios que celebramos em
vossa honra,
completai a santificação dos que
salvastes.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração Eucarística
circunstâncias I – 6A
(Missal p., 842)

para

diversas

IV. RITO DE COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
(José Eugênio Rodolfo)

1. Esta é a ceia do Pai, vinde todos.
Tomai o Alimento Eterno.
Hoje desejo saciar vossa fome de Paz,
Acolhei-me no coração.
Refrão
Aonde iremos nós? Aonde iremos
nós?
Tu tens palavras de vida e amor!
Aonde iremos nós? Aonde iremos
nós?

Tu és o verdadeiro santo de Deus!
2. Toda a verdade falei, feito pão eu
deixei,
O meu Corpo na mesa.
Hoje desejo estar outra vez entre vós,
Acolhei-me no coração.
3. Meu Sangue deixei ficar feito vinho no
Altar,
Quem beber tem a vida.
Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim,
Acolhei-me no coração.
4. Minha promessa cumpri, os pecados
remi,
Preparei o caminho.
Hoje desejo fazer minha Igreja crescer,
Acolhei-me no coração.
Momento de interiorização
Leitor: Os cristãos são visitados
constantemente pelo amor do Senhor.
A história das intervenções carinhosas de
Deus começa com a própria criação:
continua com a palavra dos profetas de
ontem, de hoje, e de sempre que falam
em nome do Senhor; prossegue com
todos os homens e mulheres, visitados
pelo Espírito de Deus, portadores de
esperança e divulgadores de santidade.
Tudo se tornou claro com a figura de
Jesus. A terra é visitada pelo amor de
Deus
encarnado.
A
história
da
humanidade mostra que nem sempre as
pessoas acolheram essas visitas do amor
de Deus. Profetas de ontem foram mortos
e Jesus rejeitado tanto ontem quanto
hoje. Deus está esperando frutos na terra
de nossa vida regada e fecundada por
seu amor.
Oração depois da comunhão
Possamos, ó Deus onipotente,
saciar-nos do pão celeste
e inebriar-nos do vinho sagrado,
para que sejamos transformados
naquele que agora recebemos.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final

Presid: Que o Senhor os abençoe e os
envie em missão: na família, no trabalho,
na escola...
Todos: Amém
Presid: (Dá a benção despede a todos
com carinho)
Canto Final
(Jarbas Gregório)

Refrão
Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.
1. Chegou a hora de mostrarmos que é
Deus
À América Latina e aos sofridos povos
seus
Que passam fome, labutam, se condoem,
Mas acreditam na libertação.
2. Se és cristão, és também
comprometido:
Chamado foste tu e também foste
escolhido
Pra construção do Reino do Senhor.
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA

DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 28º DOMINGO DO
TEMPO COMUM
(11/10/20)
I. RITOS INICIAIS
Refrão Orante
Discípulos e missionários de Jesus Cristo,
de Jesus Cristo!
Para que nossos povos n´Ele tenham
vida, tenham vida!
Anim: Pelo batismo fomos convidados a
entrar na "sala da festa", isto é na Igreja,
para participarmos do banquete da
salvação universal. Mas isto não basta.
Precisamos estar vestidos com o "traje da
festa", ou seja, vestir a camisa de Cristo e
viver realmente o nosso batismo. Só
assim participaremos do banquete do
Reino de Deus.
Canto de Abertura
(Cireneu Kuhn)

1. Como membro desta Igreja Peregrina,
Recebi de Jesus Cristo uma missão:
De levar a Boa-Nova a toda gente,
A Verdade, a Paz e o Perdão.
Refrão
Envia, Envia, Senhor,
Operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece,
Multidões te esperam, Senhor!
2. Por caminhos tão difíceis, muita gente
Vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhecem a verdade do Evangelho
Que liberta e dá força ao coração.
3. A missão nos acompanha dia a dia,
Na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas
Pra que Deus possa em nós se revelar.
Antífona de Entrada
Senhor, se levardes em conta as nossas
faltas,
quem poderá subsistir?
Mas em vós encontra-se o perdão, Deus
de Israel.
Saudação do Presidente
(Alegre e festiva, onde todos já estão
reunidos para a festa)
Ato Penitencial

Presid: Passar pela vida sem se dar
conta do sentido de estar vivo é um
grande desperdício. É assim que se perde
a festa do Pai e a existência passa a ser
sem graça ou uma grande competição. Às
vezes isso acontece, mesmo sabendo
que o trabalho do Reino é uma alegria em
todos os sentidos.
(Momento de silêncio)
Anim: Senhor, muitas vezes rejeitamos o
convite para festa do Reino, esquecendonos de nossa missão de viver plenamente
uma aliança amorosa contigo e de
assumir a solidariedade e convivência
fraterna com todas as pessoas, por isso
tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Anim: Cristo, somos convidados ao teu
banquete, mas não merecemos participar
dele por sermos injustos e egoístas, por
isso, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Anim: Senhor, deveríamos repartir nosso
pão com os pobres, porém, às vezes nos
fechamos em nosso egoísmo, por isso,
tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid: Deus todo-poderoso, tenha
compaixão de teus filhos e filhas que
muitas vezes não aceitam o convite para
participar da festa do Reino. Tenha
compaixão de nós, perdoe nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
Hino do Glória
(Repartido entre lado 1 e lado 2)
P- Glória a Deus nas alturas.
1- e paz na terra aos homens por Ele
amados.
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso.
1- nós vos louvamos,
2- nós vos bendizemos,
1- nós vos adoramos,
2- nós vos glorificamos,
1- nós vos damos graças por vossa
imensa glória.
2- Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito.

1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
2- Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
1- Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
2- Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
1- Só vós sois o Santo,
2- só vós o Senhor.
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
2- com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai.
T- Amém.

conheçamos, assim, a esperança
à qual nos chamou, como herança!

Oração do Dia
Anim: Rezemos para que possamos
estar vestidos com os trajes da justiça e
do amor fraterno.

1. Pai, que a Igreja, possa reunir todos os
povos ao banquete do teu Reino.
Peçamos:

Evangelho: Mt 22, 1-14 ou 22, 1-10
Homilia
Profissão de Fé
Oração da Assembléia
Presid: Como família de Deus reunida em
sua casa, participando da alegria do
banquete, vamos fazer nossas orações,
na esperança de sermos atendidos.

Todos: Ouvi-nos, ó Pai.
Presid: Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a vossa graça
para que estejamos sempre atentos
ao bem que devemos fazer.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Sabemos que o banquete
eucarístico é a ante-sala do Paraíso. E o
traje apropriado para celebrar a Eucaristia
é o mesmo que nos permite entrar no
Paraíso. Ouçamos o que nos diz a
Palavra de Deus.
Canto:
Guarda a Palavra, guarda-a no coração:
Que ela entre em tua alma e penetre os
sentimentos.
Busca-a noite e dia, à luz do amor de
Deus:
Se guardares a Palavra ela te guardará!
1ª Leitura: Is 25, 6 - 10a
Salmo Responsorial: Sl 22
Na casa do Senhor habitarei,
eternamente.
2ª Leitura: Fl 4, 12-14.19-20
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

2. Pai, que nossos governantes possam
criar leis que devolvam ao povo a alegria
da festa. Peçamos:
3. Pai, que saibamos acolher os
abandonados e excluídos da vida.
Peçamos:
4. Pai, que em toda parte, sejamos os
missionários da tua misericórdia, justiça e
amor. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Deus todo-poderoso, de quem
provém toda a alegria, infundi em nós a
graça de participar festivamente do alegre
e farto banquete que oferece a todos,
ouve nossos pedidos apesar de muitas
vezes não aceitarmos seu convite. Por
Cristo nosso Senhor.
Todos: Amém
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons
Anim Levemos para o altar o pão e o
vinho e lembremos de que Deus precisa
de nós para reunir seu povo ao redor do
banquete do Reino, por isso nos envia
como missionários, responsáveis pela
divulgação da fé. Que cada um vista o
traje da justiça e do amor para poder
celebrar dignamente a Eucaristia.
Canto

Que o Pai do Senhor Jesus Cristo
nos dê do saber o espírito;

(D.R.)

1. Meu coração é para ti, Senhor.

Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti.

3. Senhor, nosso povo, por Cristo Jesus,
Passou, no Batismo, das trevas à luz
E senta-se à mesa do Reino dos céus,
Comendo o Pão vivo, o Corpo de Deus.

Refrão
Por que tu me deste a vida,
Por que tu me deste o existir,
Por que tu me deste o carinho, me
deste o amor.
2. O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são pra ti.
3. A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti.
Oração sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, com estas oferendas,
as preces dos vossos fiéis,
para que o nosso culto filial
nos leve à glória do céu.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
Oração Eucarística para
circunstâncias III – 6C
(Missal, p. 854)

diversas

IV - RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J.

4. Conosco convivem as forças do mal:
Orgulho, injustiça e ódio mortal.
Mas cremos na vida que brota da morte.
Convosco aprendemos: o amor é mais
forte.
5. Jesus, nossa Páscoa, por nós se
entregou,
Por Ele remidos, nós cremos no amor.
Nós cremos na força do grão que morreu,
Porém, ressurgindo, seus frutos nos deu.
6. Sentados à mesa da Ressurreição,
Senhor, recebemos o vinho e o pão.
Iremos agora, unidas as mãos,
Plantar alegria, viver como irmãos.
7.
Queremos,
convosco
Senhor,
proclamar
Que o grande segredo consiste em amar.
E ser testemunhas da glória imortal,
Do Cristo imolado, Cordeiro Pascal.
Momento de Interiorização
(Silêncio)
Oração após a comunhão
Ó Deus todo-poderoso,
nós vos pedimos humildemente
que, alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue de Cristo,
possamos participar da vossa vida.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
V. RITOS FINAIS

Zamur)

Refrão
O Senhor preparou um banquete,
Ó famintos de amor, acorrei,
O Cordeiro já foi imolado,
Vinde todos, tomai e comei!
1. Já foi preparada a festa do Rei,
A mesa já está posta. Oh! vinde, comei,
O novo Cordeiro já foi imolado.
Seu Corpo, Pão vivo, a todos foi dado.
2. A fonte da vida brotou de seu lado.
Seu povo escolhido foi nela banhado.
Se alguém tiver sede, que venha beber.
Verá a alegria de novo nascer.

Avisos
Benção Final
Presid: Que o Senhor os abençoe e os
torne dignos do banquete da vida. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Presid: (Abençoa e despede a todos com
carinho)
Canto final
(Jarbas Gregório)

Refrão
Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.

Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.
1. Chegou a hora de mostrarmos que é
Deus
À América Latina e aos sofridos povos
seus
Que passam fome, labutam, se condoem,
Mas acreditam na libertação.
2. Se és cristão, és também
comprometido:
Chamado foste tu e também foste
escolhido
Pra construção do Reino do Senhor.
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DE NOSSA

SENHORA APARECIDA
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante
(L: Liturgia das Horas/ M: J. Gelineau)

O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo é seu nome.
Anim: Como os pescadores que
sentiram, através da imagem que
encontraram, a presença da Mãe de Deus
em suas vidas, peçamos sempre seu
amor maternal e sua constante
intercessão.
Mostrai ser nossa Mãe, levando a nossa
voz a quem, por nós nascido, dignou-se
vir de vós.
Vamos colocar todas as crianças do Brasil
e do mundo sob a proteção de Nossa
Senhora Aparecida.
Canto de Abertura
1. Nós te saudamos, cheia de graça,
Todos abraças com tua luz.
Te consagramos, a nossa vida,
Aparecida, Mãe de Jesus!
Refrão:
Na imagem pequena,
Tu és a Mãe morena,
A Padroeira do Brasil! (bis)

Refrão
Viva a mãe de Deus e nossa,
Sem pecado concebida!
Viva a virgem Imaculada,
A Senhora Aparecida.
1. Aqui estão vossos devotos,
Cheios de fé incendida.
De conforto e esperança,
Ó Senhora Aparecida.
2. Protegei a Santa Igreja,
Mãe terna e compadecida!
Protegei a nossa Pátria,
Ó Senhora Aparecida.
3. Oh! Velai por nossos lares,
Pela infância desvalida
Pelo povo brasileiro,
Ó Senhora Aparecida.
Ato Penitencial
Presid: Maria antecipa, como narra o
Evangelho, o primeiro sinal de Jesus ao
mundo.
Revela-nos
o
amor
misericordioso do Pai.
Será que cremos e vivemos este amor em
nós e principalmente com nossos irmãos
e irmãs?
(Momento de silêncio)
Canto

2. Ó Mãe divina, consolo santo,
Que enxuga o pranto dos filhos seus.
Tu nos ensinas, que o rosto escuro,
Também é puro perante Deus.

(L: Áurea C. Sigrist/ M: Pe. Antônio Haddad)

Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado
no amor! (bis)
Senhor, tende piedade de nós! (2x)

3. Os caminhantes, que te procuram
Aqui se curam na tua paz.
Aos navegantes, do rio da vida,
Tua acolhida sempre darás.
Antífona de Entrada
Com grande alegria rejubilo-me no
Senhor,
e minha alma exultará no meu Deus,
pois me revestiu de justiça e salvação,
como a noiva ornada de suas jóias.

Cristo, tende piedade de nós! (2x)
Senhor, tende piedade de nós! (2x)
Presid: Ó Deus, quisestes que a mãe do
teu Filho fosse amada e querida por todo
o povo brasileiro. Celebrando hoje a sua
festa, derrama sobre nós a alegria do teu
amor, perdoa nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém

Saudação do Presidente

(Acolhe a todos com carinho)

Hino de Glória
Canto

Entrada da Imagem de Nossa Senhora
(Algumas crianças poderão entrar com a
imagem de N. Senhora)

(L: CNBB/ M: Flávio Jabbur Ferreira)

Canto
(J. Vieira de Azevedo)

Glória a Deus nos altos céus!
Paz na terra a seus amados!
A vós louvam rei celeste,
Os que foram libertados!

1. Deus e Pai, nós Vos louvamos,
Adoramos, bendizemos;
Damos glória ao Vosso nome,
Vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai.
Vós de Deus Cordeiro Santo,
Nossas culpas perdoai.

Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Disse a Mãe de Jesus aos serventes:
Façam tudo o que Ele disser!
Evangelho: Jo 2, 1-11
Homilia

3. Vós que estais junto do Pai,
Como nosso intercessor,
Acolhei nossos pedidos,
Atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo,
O Altíssimo, o Senhor,
Com o Espírito Divino,
De Deus Pai no esplendor!
Oração do dia
Anim: Rezemos para que Maria, a Mãe
Aparecida, proteja todo nosso país e de
um modo especial todas as crianças.
Presid: Ó Deus todo-poderoso,
rendermos culto à Imaculada Conceição
de Maria,
Mãe de Deus e Senhora nossa,
concedei que o povo brasileiro,
fiel à sua vocação
e vivendo na paz e na justiça,
possa chegar um dia
à pátria definitiva.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Maria é apresentada como aquela
que ouviu de maneira exemplar a palavra
de Deus, como a serva que diz “sim”.
Assim ela é o modelo para todos nós.
Canto
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci
Farias)

És Maria a Virgem que sabe ouvir e
acolher com fé a Santa Palavra de Deus.

Ladainha de N. Senhora
Presid: Irmãos e irmãs, elevemos a Deus
nossas preces, e que esta oração seja
apresentada a Deus pelas mãos de Maria.
Canto
(L: Hinário Franciscano/ M: Frei Fabreti e Ir.
Míria T. Kolling)

S- Senhor, que nascestes da Virgem,
T-TENDE PIEDADE DE NÓS!
S- Ó Cristo, Filho de Maria,
T-TENDE PIEDADE DE NÓS!
S- Senhor, Senhor !
T-TENDE PIEDADE DE NÓS!
1- S- Virgem do SIM a Palavra,
T- ROGAI POR NÓS!
S- Virgem do risco do amor,
T- ROGAI POR NÓS!
S- Virgem de toda alegria,
T- ROGAI POR NÓS!
Estr: ROGAI, POR NÓS, Ó MARIA!
2- S- Virgem das altas montanhas,
T- ROGAI POR NÓS!
S- Virgem do entusiasmo,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem do irmão caminheiro,
ROGAI POR NÓS!
Estr: ROGAI, POR NÓS Ó MARIA!
3- S- Virgem dos desamparados,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem de todos os lares,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem ,da paz para o mundo,
ROGAI POR NÓS!
Estr: ROGAI, POR NÓS Ó MARIA!

1ª Leitura: Est 5, 1 b-2; 7, 2 b-3
Salmo Responsorial: Sl. 44
Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:
que o Rei se encante com vossa beleza!
2ª Leitura: Ap. 12, 1.5.13 a .15-16a

4- S- Virgem das mãos que se doam,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem do amor tão fecundo,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem do amor consagrado,
ROGAI POR NÓS!

Estr: -ROGAI, POR NÓS Ó MARIA!

Transformas em vida o pranto e a dor.

5- S- Virgem do amor verdadeiro,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem Rainha da Igreja,
ROGAI POR NÓS!
S- Virgem do amém, do aleluia,
ROGAI POR NÓS!
Estr: ROGAI, POR NÓS Ó MARIA!

Oração sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas
apresentadas em honra de Maria,
Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho;
concedei que elas vos sejam agradáveis
e nos tragam a graça da vossa proteção.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

Final:
S- Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo,
T-TENDE PIEDADE DE NÓS!
S--Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo,
T-TENDE PIEDADE DE NÓS!
S--Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo,
T--DAÍ-NOS VOSSA PAZ, VOSSA PAZ!
AMÉM!
Presid: Ouvi, ó Deus, as orações dos que
vos suplicam; que vossa Igreja seja
purificada do pecado e vos sirva com
generosa prontidão. Por Cristo nosso
Senhor.
Todos: Amém
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Anim: Reunidos em comunidade para a
celebração da Eucaristia, estamos
ligados a Maria. Ao seu lado, queremos
estar atentos e dispostos, como os
serventes, e apresentar com o pão e o
vinho também a nossa vida.
Canto
1. Recebe, Senhor, este pão,
O trabalho das mãos dos que são filhos
teus.
Recebe, Senhor, este vinho,
Que tem o carinho do povo de Deus!
Refrão:
São de Ti, Senhor,
Nossos dons de amor! (bis)

Oração Eucarística II
(Missal, p., 478)
Prefácio
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.
A fim de preparar para o vosso Filho
mãe que fosse digna dele,
preservastes a Virgem Maria
da mancha do pecado original,
enriquecendo-a com a plenitude da vossa
graça.
Nela, nos destes as primícias da Igreja,
esposa de Cristo, sem ruga e sem
mancha,
resplandecente de beleza.
Puríssima, na verdade, devia ser a
Virgem
que nos daria o Salvador,
o Cordeiro sem mancha,
que tira os nossos pecados.
Escolhida, entre todas as mulheres,
modelo de santidade e advogada nossa,
ela intervém constantemente
em favor de vosso povo.
Unidos à multidão dos anjos e dos santos,
proclamamos a vossa bondade,
a uma só voz:
IV. RITO DA COMUNHÃO
Pai-nosso

2. Recebe, Senhor, nossa vida,
Pra ser acolhida na mesa do pão.
Recebe, Senhor, este povo,
Que sempre de nosso te pede perdão.

Fração do pão

3. Recebe, Senhor, os romeiros,
Que são os primeiros na mesa do amor.
Com tua Mãe Aparecida,

Canto

Comunhão

(L: Pe. Lúcio Floro/ M: Pe. Lucas de Paula
Almeida)

1. Na festa da vida sem par,/ Caná põe a
mesa, pois não,/ na mesa não pode faltar/
nem vinho, nem risos, nem pão./ Maria
que é Mãe, ali vai./ Os noivos tem Mãe em
Caná:/ Jesus quer saber a hora do Pai,/
Maria lhe diz: “É já!”

sob o olhar de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida,
irmanar-se nas tarefas de cada dia
para a construção do vosso reino.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

Refrão: Maria, Maria!/ Vem por, Mãe
querida,/ Jesus, Pão da vida,/ na mesa
do altar!/ Maria! Maria!/ Sem ti não há
festa:/ Ó vem, fica nesta,/ pra nada
faltar!

V. RITOS FINAIS

2. O vinho já está bem no fim,/ sem ele
alegria não há;/ Não pode ficar triste
assim/ a festa do amor em Caná./ De
manso, Maria correu,/ E diz a Jesus o que
quer:/ e o vinho sobrou!/ A festa cresceu!/
Deus fez só por ti, Mulher!
3. Maria, em Caná, revelou/ Jesus, a que
veio e quem é:/ E a fé esta Mãe
despertou/ em Pedro, em Tiago, em
André./ Teus filhos, em torno do altar,/ Ó
Mãe, te rezamos assim:/ “Ajuda-me a
crer!/ ensina-me a amar!”/ E a festa será
sem fim.
4. Deus vem para a festa do amor,/ Põe
vinho na mesa e nos diz:/ “Deus quer ver
você, sim Senhor,/ No céu e na terra
feliz!”/ Aqui, Deus reparte seu Pão,/ E a
gente aprendendo então vai:/ Partilha o
que tem/ e canta o refrão:/ “Só quem quer
o irmão, tem Pai!”
Momento de interiorização
Leitor: Queremos o milagre, mas
deixamos nossas talhas vazias, não
ficamos atentos ao chamado da Mãe,
como os serventes, e muito menos
fazemos o que o mestre nos pede.
Queremos antes que Ele atenda os
nossos desejos, que primeiro Ele conceda
o milagre, depois pensamos em
recompensá-lo
de
alguma
forma,
escolhendo sempre o mais cômodo para
nós. É aí que esquecemos o maior
ensinamento que Maria nos deixou: fazer
o que Jesus nos disser. Como podemos
querer, então, que ela interceda por nós?
Oração depois da comunhão
Alimentados com o Corpo e o Sangue de
vosso Filho,
nós vos suplicamos, ó Deus:
dai ao vosso povo,

Coroação de N. Senhora
Anim: Com humildade e fé, nos
apresentamos para repetir o gesto de
Deus que primeiro coroou Nossa
Senhora, no céu. Nós reconhecemos
Nossa Senhora Aparecida como rainha e
queremos aprender com ela a viver os
valores do Reino do céu. Queremos que
receba, ó Mãe querida, a coroa de nosso
amor. Ensinai-nos a viver os valores
desse Reino. Por toda a nossa vida, que
Deus seja nosso Rei e vós, nossa Rainha.
Canto
Refrão
Salve Rainha! Mãe de Misericórdia!
Vida, doçura, esperança nossa!
Salve! Salve Rainha! (bis)
1. A ti procuramos,
filhos degredados de Eva!
A Ti suspiramos, chorando neste vale de
lágrimas.
Tu, que és nossa Mãe,
Volve a nós teu olhar!
Mostra, depois deste exílio, o fruto do teu
ventre, Jesus.
2. Salve Rainha!
Mãe de Misericórdia!
Ó clemente! ó Pia!
Ó doce Virgem Maria!
Salve Rainha!
Avisos
Pedido de bênção
Dai-nos a benção,
Ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
1. Sob este manto do azul do céu,
Guardai-nos sempre no amor de Deus.
2. Eu me consagro ao vosso amor,
Ó Mãe querida, do Salvador.
Bênção final

Presid: O Deus de bondade, que pelo
Filho da Virgem Maria quis salvar a todos,
vos enriqueça com sua bênção.
Todos: Amém
Presid: Seja-vos dado sentir sempre e
por toda a parte a proteção da Virgem, por
quem recebestes o autor da vida.
Todos: Amém
Presid: E vós, que reunistes, hoje para
celebrar a sua solenidade, possais colher
a alegria espiritual e o prêmio eterno.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a todos
com carinho).
Canto Final
(José Acácio Santana)

1. Santa Mãe Maria, nessa travessia,
Cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, mãe Aparecida,
Santa Padroeira do Brasil.
Refrão: Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)
2. Mulher peregrina, força feminina,
A mais importante que existiu.
Com justiça queres que nossas mulheres,
Sejam construtoras do Brasil.
3. Com amor divino, guarda os
peregrinos,
Nesta caminhada para o além.
Dai-nos companhia, pois também um dia
Foste peregrina de Belém.

COMISSÃO DIOCESANA

PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 29º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
E DA OBRA PONTIFÍCIA DA INFÂNCIA
MISSIONÁRIA
(18/10/20)

Pra que Deus possa em nós se revelar.

I. RITOS INICIAIS
Refrão Orante
Discípulos e missionários de Jesus Cristo,
de Jesus Cristo!
Para que nossos povos n´Ele tenham
vida, tenham vida!

Acolhida do Presidente
(Fraterna e alegre)

Anim: Neste Domingo recordamos a
páscoa semanal de Jesus realizada no
seu enfrentamento com as autoridades de
seu tempo. Louvemos o Pai, que faz
Jesus vencer toda armadilha maldosa e
recebemos a força do Espírito Santo para
levarmos em frente nossa missão, que é
a construção do Reino de Deus.
Peçamos ao Pai, sabedoria, para nunca
perder de vista o nosso lugar e nossa
missão no mundo.
Lembramos, hoje, o Dia Mundial das
Missões, os que empenham sua vida pela
causa do anúncio da Boa-Nova que sacia
a sede das pessoas.
Entraremos com a Cruz e as bandeiras
coloridas, que lembram os nossos
continentes:
amarela:
Ásia;
azul:
Oceania; vermelha: América; branca:
Europa; verde: África.
Canto de Abertura
(Cireneu Kuhn)

1. Como membro desta Igreja Peregrina,
Recebi de Jesus Cristo uma missão:
De levar a Boa-Nova a toda gente,
A Verdade, a Paz e o Perdão.
Refrão
Envia, Envia, Senhor,
Operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece,
Multidões te esperam, Senhor!
2. Por caminhos tão difíceis, muita gente
Vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhecem a verdade do Evangelho
Que liberta e dá força ao coração.
3. A missão nos acompanha dia a dia,
Na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas

Antífona de Entrada
Clamo por vós, meu Deus, porque me
atendestes;
inclinai vosso ouvido e escutai-me.
Guardai-me como a pupila dos olhos,
à sombra das vossas asas abrigai-me.

Recordação da Missão
Presid: Hoje, lembramos o Dia Mundial
das Missões, porém não podemos nos
esquecer que cada um de nós, pelo
batismo, somos convidados a fazer parte
desta missão.
(Durante a monição os que representam
as pastorais, movimentos e comunidades,
entram com uma vela que é colocada ao
lado da Cruz, que entrou na procissão de
entrada.)
Pastorais
Anim: Obrigado Senhor, pois por meio
das nossas pastorais, podemos levar a
evangelização a tantas pessoas, as que
estão mais próximas e as mais afastadas.
Comunidades
Anim: Obrigado Senhor, pois nossas
comunidades são a tua verdadeira luz,
que ilumina as pessoas que estão pertos
e longe da Igreja Matriz.
Movimentos
Anim: Obrigado Senhor, pois por meio
dos movimentos de nossa paróquia é
possível rezar por tantas pessoas.
Presid: Obrigado Senhor, por tantos
irmãos e irmãs que estão em nosso meio
e que entenderam o chamado à missão.
Canto
1. Senhor, toma essa vida nova
Antes que a espera me faça desgastar
Estou disposto ao que quiseres
Não importa o que seja,
Tu chamas-me a servir.
Refrão
Leva-me aonde os homens necessitem
tua Palavra
Necessitem tua força de viver.
Aonde falte a esperança,

Onde tudo seja triste,
Simplesmente por não saber de Ti.
Ato Penitencial
Presid: Devemos ser homens e mulheres
comprometidos na evangelização e na
transformação do mundo. Não podemos
ter uma atitude na sociedade, outra no
trabalho e outra ainda na Igreja. Assim
não seríamos pessoas coerentes, não
estaríamos vivendo nosso compromisso
missionário.
(Momento de silêncio)
Na certeza da misericórdia do Pai,
confessemos comunitariamente nossos
pecados.
Todos: 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 a
Virgem Maria,/ aos anjos e santos/ e a
vós, irmãos e irmãs,/ que rogueis por mim
a Deus,/ nosso Senhor.
Todos: Amém.
Presid: Deus, todo-poderoso, tenha
compaixão de nós, perdoe nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
Presid: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid: Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Presid: Senhor tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Hino do Glória
(Repartido entre homens e mulheres)

1- nós vos damos graças por vossa
imensa glória.
2- Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito.
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
2- Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
1- Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
2- Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
1- Só vós sois o Santo,
2- só vós o Senhor.
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
2- com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai.
T- Amém.
Oração do dia
Anim: Rezemos para que Deus seja o
centro de nossa vida e possamos servi-Lo
como missionários.
Presid: Deus eterno e todo poderoso,
dai-nos a graça de estar sempre ao vosso
dispor,
e vos servir de todo o coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém!
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A Palavra de Deus nos ilumina, dá
forças e nos encoraja a vivermos nossa
missão. Por isso vamos ouvi-la com
atenção.
Canto:
Guarda a Palavra, guarda-a no coração:
Que ela entre em tua alma e penetre os
sentimentos.
Busca-a noite e dia, à luz do amor de
Deus:
Se guardares a Palavra ela te guardará!
1ª Leitura: Is 45, 1, 4-6

Presid: Glória a Deus nas alturas,
1- e paz na terra aos homens por Ele
amados.
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso.
1- nós vos louvamos,
2- nós vos bendizemos,
1-nós vos adoramos,
2- nós vos glorificamos,

Salmo Responsorial: Sl 95
Ó família das nações, dai ao Senhor
poder e glória!
2ª Leitura: 1Ts 1, 1-5b
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia!

Como
astros
no
mundo
vós
resplandeçais,
mensagem
de
vida
ao
mundo
anunciando,
da vida a Palavra, com fé, proclameis,
quais astros luzentes no mundo brilheis.

Presid: O Deus todo-poderoso, Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez
renascer pela água e pelo Espírito Santo
e nos concedeu o perdão de todo pecado,
guarde-nos em sua graça para a vida
eterna. Amém.

Evangelho: Mt 22, 15-21
Homilia
Renovação das Promessas Batismais
Presid: No dia em que lembramos as
missões, não podemos nos esquecer de
que cada um de nós é convidado para
este trabalho. No batismo assumimos
este grande compromisso. Por isso agora
vamos
renovar
estas
promessas
batismais, para que possamos melhor
assumir nossa missão.

Oração da Assembléia
Presid: Ao Pai, rico em misericórdia e
bondade e que faz seu Filho vencer todas
as armadilhas maldosas, façamos nossos
pedidos:
1. Senhor, que a Santa Igreja busque
antes de tudo o Reino de Deus e não se
deixe prender por compromissos e nem
seduzir por alianças com os poderosos.
Peçamos:
Todos: Senhor, atendei-nos.

Presid: Para viver a liberdade dos filhos
de Deus, vocês renunciam ao pecado,
fonte de injustiça e egoísmo?
Todos: Renuncio
Presid: Para viver como irmãos, vocês
renunciam a tudo o que desune a nossa
comunidade?

2. Senhor, que nossos governantes
possam
sempre
dar
contribuição
expressiva na defesa da justiça, na busca
da paz e na exigência do respeito à
dignidade humana. Peçamos:
3. Senhor, que nossas comunidades
nunca se sintam jardins prediletos de
Deus. Peçamos:

Todos: Renuncio
Presid: Para seguir a Jesus Cristo, vocês
renunciam a tudo o que nos impede de
viver como verdadeiros filhos de Deus?

4. Senhor, que os cristãos que se
engajam na política não busquem o
interesse e o poder, mas se coloquem a
serviço do bem comum. Peçamos:

Todos: Renuncio

(Outras intenções)

Presid: Vocês creem em Deus Pai, todopoderoso, criador do céu e da terra?

Presid: Ó Deus, nosso refúgio e nossa
força, acolhei nossas orações, pois sois a
fonte de nosso fervor, e concedei-nos
obter com plenitude o que vos pedimos
com fé. Por Cristo nosso Senhor.

Todos: Creio
Presid: Vocês creem em Jesus Cristo,
seu único Filho e nosso Senhor, que
nasceu da Virgem Maria, morreu e foi
sepultado, e que ressuscitou dos mortos
e subiu para o céu?
Todos: Creio
Presid: Vocês creem no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão
dos santos, no perdão dos pecados, na
ressurreição dos mortos e na vida eterna?

Todos: Amém
III.LITURGIA EUCRÍSTICA
Preparação das Oferendas
Anim:
Celebrar
a
Eucaristia
é
permanecer firme na nossa opção por
Deus e pela vida, mesmo enfrentando
dificuldades e tentações. Com o pão e o
vinho queremos apresentar ao Pai nossa
firme convicção de assim vivermos.
Canto

Todos: Creio

(D.R.)

1. Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti.
Refrão
Por que tu me deste a vida,
Por que tu me deste o existir,
Por que tu me deste o carinho, me
deste o amor.
2. O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são pra ti.
3. A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti.
Oração sobre as Oferendas
Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons
servindo-vos em liberdade,
para que, purificados pela vossa graça,
sejamos renovados pelos mistérios
que celebramos em vossa honra.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração Eucarística V
(Missal, p., 495)
IV.RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto

3. Meu Sangue deixei ficar feito vinho no
Altar,
Quem beber tem a vida.
Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim,
Acolhei-me no coração.
4. Minha promessa cumpri, os pecados
remi,
Preparei o caminho.
Hoje desejo fazer minha Igreja crescer,
Acolhei-me no coração.
Momento de interiorização
(Silêncio)
Oração depois da comunhão
Dai-nos, ó Deus, colher os frutos
da nossa participação na Eucaristia
para que, auxiliados pelos bens terrenos,
possamos conhecer os valores eternos.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V - RITOS FINAIS
Avisos
Benção Final com envio
Presid: O Deus Pai, que em Jesus
manifestou a solidariedade e a caridade,
os faça mensageiros do evangelho e
testemunhas do seu amor no mundo.
Todos: Amém
Presid: O Senhor Jesus, que prometeu à
sua Igreja estar a seu lado até o fim dos
tempos, dirija os seus passos e confirme
suas palavras.

(José Eugênio Rodolfo)

1. Esta é a ceia do Pai, vinde todos.
Tomai o Alimento Eterno.
Hoje desejo saciar vossa fome de Paz,
Acolhei-me no coração.
Refrão
Aonde iremos nós? Aonde iremos
nós?
Tu tens palavras de vida e amor!
Aonde iremos nós? Aonde iremos
nós?
Tu és o verdadeiro santo de Deus!
2. Toda a verdade falei, feito pão eu
deixei,
O meu Corpo na mesa.
Hoje desejo estar outra vez entre vós,
Acolhei-me no coração.

Todos: Amém
Presid: O Espírito Santo esteja sobre
vocês, para que, percorrendo os
caminhos do mundo possam evangelizar
os pobres, dar vista aos cegos e curar os
corações humilhados e contritos.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a todos).
Canto Final
(Jarbas Gregório)

Refrão
Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.

Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.
1. Chegou a hora de mostrarmos que é
Deus
À América Latina e aos sofridos povos
seus
Que passam fome, labutam, se condoem,
Mas acreditam na libertação.
2. Se és cristão, és também
comprometido:
Chamado foste tu e também foste
escolhido
Pra construção do Reino do Senhor.
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 30º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE
(25/10/20)

I. RITOS INICIAIS
Refrão Orante:
Discípulos e missionários de Jesus Cristo,
de Jesus Cristo!
Para que nossos povos n´Ele tenham
vida, tenham vida!
Anim: Irmãos e irmãs, nesta páscoa
semanal de Jesus ouviremos dele seu
único mandamento, que se expressa de
duas maneiras: na comunhão amorosa
com Deus e na alegria da comunhão
fraterna.
Que o Espírito Santo nos fortaleça para
cumprirmos este mandamento do amor,
no meio de tantos conflitos e tensões do
dia-a-dia.
Lembremos, também hoje, do dia
Nacional da Juventude e rezemos por
todos eles, para que possam ser
evangelizadores de outros jovens.
Canto de Abertura

classe social, política, religiosa, ou de
amizade.
Anim: Muitas vezes, porém, nos
esquecemos de nossa missão de
batizados, e queremos ser o centro das
atenções e alvo de cuidados, para que os
outros nos coloque em primeiro lugar.
Presid: Mas a misericórdia de Deus é
infinita e Ele está sempre nos dando
oportunidade para mudar.
(Momento de silêncio)
Anim: Senhor, que nos convida à mesa da
Palavra e da Eucaristia e nos chama à
conversão, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Anim: Cristo, que sois a plenitude da
verdade e da graça, tende piedade de
nós.

(Cireneu Kuhn)

1. Como membro desta Igreja Peregrina,
Recebi de Jesus Cristo uma missão:
De levar a Boa-Nova a toda gente,
A Verdade, a Paz e o Perdão.
Refrão
Envia, Envia, Senhor,
Operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece,
Multidões te esperam, Senhor!
2. Por caminhos tão difíceis, muita gente
Vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhecem a verdade do Evangelho
Que liberta e dá força ao coração.
3. A missão nos acompanha dia a dia,
Na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas
Pra que Deus possa em nós se revelar.
Antífona de Entrada
Exulte o coração dos que buscam a Deus.
Sim, buscai o Senhor e sua força,
procurai sem cessar a sua face.
Acolhida do Presidente
(Alegre e fraterna)
Ato Penitencial
Presid: Amar é dar lugar ao outro em
nossa vida, é entregar-se ao serviço do
irmão. Essa é uma atitude que
deveríamos ter independente de situação,

Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Anim: Senhor, que intercedei por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa, tende
piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid: Deus todo-poderoso, tenha
compaixão de nós, que não aprendemos
a amar com autenticidade, perdoe nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
Hino do Glória
(Todos juntos)
P- Glória a Deus nas alturas.
1- e paz na terra aos homens por Ele
amados.
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso.
1- nós vos louvamos,
2- nós vos bendizemos,
1-nós vos adoramos,
2- nós vos glorificamos,
1- nós vos damos graças por vossa
imensa glória.
2- Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito.
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
2- Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

1- Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
2- Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
1- Só vós sois o Santo,
2- só vós o Senhor.
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
2- com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai.
T- Amém

Homilia
Profissão de Fé
Oração da Assembléia
Presid: Roguemos a Deus que possamos
por em prática a palavra de Cristo,
expressa no Evangelho, pois não é a
nossa boa vontade, mas sua graça, que
nos salva.

Oração do dia
Anim: Rezemos para que a prática da
religião nos faça crescer na fé, esperança
e caridade, principalmente os nossos
jovens. E para que na casa dos nossos
dizimistas possa haver muita paz

1. Senhor, que a Igreja seja no mundo
testemunha viva do amor às pessoas.
Peçamos:

Presid: Deus eterno e todo poderoso,
aumentai em nós a fé, a esperança e a
caridade e dai-nos amar o que ordenais
para conseguirmos o que prometeis. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.

2. Senhor, que os governantes busquem
em Ti a força para atravessar situações
novas, jamais se esquecendo da lei do
amor. Peçamos:

Todos: Amém.
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: É na Palavra de Deus que
aprendemos que em nossa vida se
concentra o mandamento do amor. Todo
o restante é consequência.
Prestemos atenção.
Canto:
Guarda a Palavra, guarda-a no coração:
Que ela entre em tua alma e penetre os
sentimentos.
Busca-a noite e dia, à luz do amor de
Deus:
Se guardares a Palavra ela te guardará!
1ªLeitura: Ex. 22, 20-26
Salmo Responsorial: Sl 17
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha
força e salvação.
2ª Leitura: 1Ts 1, 5c-10

Todos: Faça-nos testemunhas do teu
amor.

3. Senhor, que nossas comunidades
sejam exemplo de amor ao próximo,
principalmente em suas atividades
missionárias. Peçamos:
4. Senhor, que os cristãos tomem
consciência de que é no amor ao próximo
que se evidencia a autenticidade do
nosso amor a Deus. Peçamos:
5. Senhor, que os nossos dizimistas
sejam
sempre
abençoados
pela
dedicação material que prestam à nossa
comunidade. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Ouça, Senhor, nossa oração e
renove a esperança de todos nós, num
mundo mais humano e fraterno. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

Se alguém me ama, guardará a minha
palavra,
e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das Oferendas
Anim: Apresentando o pão e o vinho,
queremos nos dirigir a Deus como filhos e
filhas, que unidos na caridade fraterna,
nos comprometemos a viver o verdadeiro
amor ao Pai e saber nos doar e respeitar
nossos irmãos e irmãs.

Evangelho: Mt. 22, 34-40

Canto

Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia

(D.R.)

4. Permanecei em meu amor
E segui meu mandamento:
Amai-vos...

1. Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti.
Refrão
Por que tu me deste a vida,
Por que tu me deste o existir,
Por que tu me deste o carinho, me
deste o amor.
2. O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são para ti, Senhor.
O pão e o vinho são pra ti.
3. A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti.
Oração sobre as oferendas
Olhai, ó Deus, com bondade, as
oferendas que colocamos diante de vós,
e seja para vossa glória a celebração que
realizamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

5. Nisto todos saberão
Que vós sois os meus discípulos:
Amai-vos...
6. E chegando a minha Páscoa,
Vos amei até o fim:
Amai-vos...
Momento de Interiorização
(Silêncio)
Oração após comunhão
Ó Deus, que os vossos sacramentos
produzam em nós o que significam, a fim
de que um dia entremos em plena posse
do mistério que agora celebramos. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V- RITOS FINAIS
Avisos
Oração sobre os jovens
Bênção Final

Oração
Eucarística
Reconciliação II – 6B
(Missal, p., 871)

sobre

IV.RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
(L: Pe. José Weber e D. Carlos Alberto
Navarro/ M: Pe. José Weber)

Refrão
Prova de amor maior não há
Que doar a vida pelo irmão.
1. Eis que Eu vos dou o meu novo
mandamento:
Amai-vos uns aos outros, como Eu vos
tenho amado.
2. Vós sereis os meus amigos,
Se seguirdes meu preceito:
Amai-vos...
3. Como o Pai sempre me ama,
Assim também Eu vos amei:
Amai-vos...

Canto Final
(Jarbas Gregório)

Refrão
Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.
1. Chegou a hora de mostrarmos que é
Deus
À América Latina e aos sofridos povos
seus
Que passam fome, labutam, se condoem,
Mas acreditam na libertação.
2. Se és cristão, és também
comprometido:
Chamado foste tu e também foste
escolhido
Pra construção do Reino do Senhor.
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 31º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
(01/11/20)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante:
Misericordioso é Deus!
Sempre, sempre o cantarei!

Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus
Cristo, onde fazemos memória de todos
os santos, referimo-nos a todos que
glorificaram a Deus com suas vidas e,
reconhecidos ou não, alcançaram a
santidade.
Canto de Abertura

Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade
de nós.
2. Confirmados na fé nos enviaste,
E não fomos fiéis à vocação!
Ó Cristo, ó Cristo, tende piedade de nós.

(Frei Joel Postma)

Antífona
Alegremo-nos todos no Senhor,
Celebrando a festa de todos os Santos!
Refrão
Conosco alegram-se os anjos,
E glorificam o Filho de Deus!
1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor!
Aos retos fica bem glorificá-lo!
2. Adore ao Senhor a terra inteira,
E o respeitem os que habitam o universo!
3. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor
E a nação que escolheu por sua herança!

Todos: Ó Cristo, ó Cristo, tende
piedade de nós.
3. Recebemos o pão da Eucaristia,
Resistimos a vida partilhar!
Senhor, Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, Senhor, tende piedade
de nós.
Presid: Deus todo-poderoso, fonte de
toda a santidade, perdoa os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém
Hino do Glória
(L: CNBB/ M: Flávio Jabbur Ferreira)

4. Ele formou o coração de cada um
E por todos os seus atos se interessa.
Antífona de Entrada
Alegremo-nos todos no Senhor,
celebrando a festa de todos os Santos.
Conosco alegrem-se os Anjos
e glorificam o filho de Deus.
Saudação do Presidente
(Alegre e festiva)
Ato penitencial
Presid: Queremos fazer parte da geração
dos que buscam o Senhor?
A identidade desta geração é a fidelidade
à Palavra revelada por Jesus Cristo?
(Momento de silêncio)
Presid: O batismo é a porta da nossa
santidade, por isso vamos receber o
perdão de Deus no gesto da água,
lembrando o nosso batismo.
Aspersão
(Enquanto o presidente, (ou um grupo de
pessoas) asperge a comunidade, cantase)
Canto
1. O batismo nos torna missionários,
E o pecado amarra nossos pés!

Refrão
Glória a Deus nos altos céus!
paz na terra a seus amados!
A vós louvam, rei celeste,
os que foram libertados!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos;
damos glória ao vosso nome,
vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo,
unigênito do Pai.
Vós de Deus cordeiro santo,
nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos,
atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o santo,
o altíssimo, o Senhor,
com o Espírito divino,
de Deus Pai no esplendor!
Oração do dia
Anim: Rezemos para que possamos viver
uma vida de santidade.
Presid: Deus eterno e todo-poderoso,
que nos dais celebrar numa só festa

os méritos de todos os Santos,
concedei-nos por intercessores tão
numerosos
a plenitude da vossa misericórdia.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: O Pai acolhe a todos, porém é
necessário ir até Ele; é preciso que
queiramos fazer parte da geração que
busca sua face, que procura a santidade.
Vamos, então, com carinho, ouvir a sua
Palavra.
Canto
(Ir. Agostinha Vieira de Melo)

Desça como a chuva, a Tua Palavra,
Que se espalhe, como o orvalho,
Como o chuvisco na relva,
Como o aguaceiro na grama! Amém!
1ª Leitura: Ap 7, 2-4.9-14
Salmo Responsorial: Sl 23
È assim a geração dos que procuram o
Senhor!
2ª Leitura: 1Jo 3,1-3
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Vinde a mim, todos vós que estais
cansados
e penais a carregar pesado fardo.
e descanso eu vos darei, diz o Senhor.

Solo: Kyrie eleison.
Todos: Kyrie eleison.
Solo:
1.Santa Maria Mãe de Deus
T. Rogai por nós!
São Miguel
Rogai por nós!
Santos Anjos de Deus
Rogai por nós!
São João Batista
Intercedei por nós!
2.São José
Rogai por nós!
São Pedro e São Paulo
Rogai por nós!
Santo André
Rogai por nós!
São João
Intercedei por nós!
3.Santa Maria Madalena
Rogai por nós!
Santo Estevão
Rogai por nós!
Santo Inácio de Antioquia
Rogai por nós!
São Loureço
Intercedei por nós!
4.Santas Perpétua e Felicidade
Rogai por nós!
Santa Inês
Rogai por nós!
São Gregório
Rogai por nós!
Santo Agostinho
Intercedei por nós!

Evangelho: Mt 5,1-12a
Homilia
Profissão de fé
Ladainha de todos os Santos.
Presid: Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai
todo-poderoso nossas orações por meio
de nossos intercessores no céu,
cantando.
Canto
(D. R.)

Solo: Kyrie eleison.
Todos: kyrie eleison.
Solo: Christe eleison.
Todos: Christe eleison.

5.Santo Atanásio
Rogai por nós!
São Basílio
Rogai por nós!
São Martinho
Rogai por nós!
São Bento
Intercedei por nós!
6. São Francisco e São Domingos
Rogai por nós!
São Francisco Xavier
Rogai por nós!
São João Maria Vianney
Rogai por nós!
Santa Catarina de Sena
Intercedei por nós!

7. Santa Teresa de Jesus
Rogai por nós!
Santa Tereza de Ávila
Rogai por nós!
Santos Mártires dos nossos tempos
Rogai por nós!
Todos os Santos e Santas de Deus
Intercedei por nós!

1. “Senhor, quem morará em vossa casa,
E em vosso monte santo, habitará?”

8.Sede-nos propício
Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livrei de todo mal
Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livrei de todo o pecado
Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livrei da morte eterna.
Ouvi-nos Senhor.

4. Que em nada prejudica o seu irmão,
Nem cobre de insultos seu vizinho.

2. É aquele que caminha sem pecado,
E pratica a justiça fielmente.
3. Que pensa a verdade no seu íntimo,
E não solta em calúnias sua língua.

5. Que não dá valor algum ao homem
ímpio,
Mas honra os que respeitam o Senhor!

9. Pela vossa encarnação
Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição
Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo
Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados
Ouvi-nos Senhor.

Oração sobre as oferendas
Possam agradar-vos, ó Deus,
as oferendas apresentadas
em honra de todos os Santos.
Certos de que eles já alcançaram a
imortalidade,
esperamos sua intercessão contínua pela
nossa salvação.
Por Cristo, nosso Senhor,
Todos: Amém

10. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.

Oração Eucarística III
(Missal, p., 482)

Presid: Senhor, que sua mão proteja,
purifique e sustente o seu povo que lhe
suplica, e, confortado na vida presente,
possa caminhar para os bens futuros. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém

Prefácio
(Missal, p., 691)

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação dos dons
Anim: A Páscoa de Jesus Cristo se
manifesta na vitória de todos os santos da
humanidade. Reunidos em comunidade
para celebrar a Solenidade de Todos os
Santos,
experimentamos
a
união
daqueles que já fazem parte do grande
banquete celeste junto ao Pai.
Canto:
Antífona:
A vida dos justos está nas mãos de
Deus,
Nenhum tormento os atingirá.
Aos olhos dos insensatos pareceram
morrer;
Refrão:
Mas eles estão em paz! Aleluia! Aleluia!

Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso,
por Cristo, Senhor nosso.
Festejamos, hoje, a cidade do céu,
a Jerusalém do alto, nossa mãe,
onde nossos irmãos, os santos,
vos cercam e cantam eternamente o
vosso louvor.
Para
essa
cidade
caminhamos,
pressurosos,
peregrinando na penumbra da fé.
Contemplamos, alegres, na vossa luz
tantos membros da Igreja,
que nos dais como exemplo e
intercessão.
Enquanto esperamos a glória eterna,
com os anjos e todos os santos,
proclamamos vossa bondade,

cantando a uma só voz:
IV. RITO DA COMUNHÃO
Pai-nosso

Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V. RITOS FINAIS
Avisos

Fração do pão
Comunhão
Canto:
Bem–aventurados os corações puros
Porque eles verão a Deus!
Bem-aventurados os que constroem a
paz,
Porque serão chamados filhos de
Deus!
Bem-aventurados
os
que
são
perseguidos por causa da justiça,
Refrão: Porque deles é o Reino dos
céus!
Porque deles é o Reino dos céus!
1. Bendirei o Senhor Deus em todo
tempo,
Seu louvor estará sempre em minha boca!
Minha alma se gloria no Senhor,
Que ouçam os humildes e se alegrem!
2. Contemplai a sua face e alegrai-vos,
E vosso rosto não se cubra de vergonha.
Provai e vede quão suave é o Senhor,
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!
3. Respeitai ao Senhor Deus, seus santos
todos,
Porque nada faltará aos que o respeitam.
Os ricos empobrecem, passam fome,
Mas aos que buscam o Senhor, não falta
nada.
4. Clamam os justos e o Senhor bondoso
escuta,
E de todas as angústias os liberta.
Do coração atribulado ele está perto,
E conforta os de espírito abatido.
Momento de interiorização
(Silêncio)
Oração depois da comunhão
Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos,
nós vos adoramos e admiramos,
porque só vós sois o Santo,
e imploramos que a vossa graça nos
santifique
na plenitude do vosso amor,
para que, desta mesa de peregrinos,
passemos ao banquete do vosso reino.

Bênção final
Presid: Deus, glória e exultação dos
santos que hoje celebrai solenemente, os
abençoe para sempre.
Todos: Amém
Presid: Livres por sua intercessão dos
males presentes, e inspirados pelo
exemplo de suas vidas, possais colocarvos constantemente a serviço de Deus e
dos irmãos.
Todos: Amém
Presid: E assim, com todos eles, lhes
seja dado gozar a alegria da verdadeira
pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos
e filhas aos santos para a paz eterna.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a
comunidade)
Canto:
1. A vossos pés, ó Maria,
Mãe nossa e de Jesus.
Pedimos: Estrela-Guia,
Guia-nos para a Luz!
Livrai-nos dos perigos,
Do mal, da tentação!
De Deus seremos amigos,
Levados por vossas mãos!
Refrão
Mãe do Redentor,
Aos filhos volvei,
O vosso materno olhar!
Fazendo do amor,
A única lei,
Ó Dai-nos nos no céu vos louvar
2. Vós sois Intercessora,
Dos homens junto a Deus!
Fazei-nos, Nossa Senhora,
Viver na terra os céus!
Pedimos, Mãe querida,
A vossa proteção,
E seja, assim, nossa vida,
Convosco um só coração!
3. Cantando aqui vossas glórias,
Se ergue a nossa voz.
E passo a passo, as vitórias,

Seguindo vamos nós!
Bendito o Filho Amado,
Que assim, ó Mãe, vos fez!
E, filhos, ao vosso lado,
Também nos chegue a vez!

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
COMEMORAÇÃO DE TODOS
OS FIÉIS DEFUNTOS
(02/11/20)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante:
Bem aventurados entre os mortos,
Quem adormeceu no Senhor
Repousar de suas fadigas,
Vai quem por Deus viveu o labor (bis)
Anim: Celebrar a morte cristã é celebrar
a esperança na vida eterna, que se
encontra em Deus. Todos sabemos que a
morte não é o fim de tudo; é apenas o
início de um novo modo de existir,
fundamentado no amor e na paz que se
encontra eternamente em Deus.
Canto de Abertura - 1

(Ir. Míria T. Kolling)

1. “Vou lhes preparar no céu um bom
lugar:
Na casa paterna tenho muitas moradas.
Creiam, pois, em mim, eu vim para salvar
E ao céu levar quem aqui aprendeu a
amar.”

Anim: Senhor, pelas vezes que não
confiamos em seu amor, que nunca nos
abandona e nos garante a vitória final,
tende piedade de nós.

Refrão
Nós cremos, sim, em ti, Jesus.
Serás, enfim, a nossa luz!

Anim: Cristo, pelas vezes que não
cremos na salvação trazida a nós pela
sua morte e ressurreição, tende piedade
de nós.

2. “Sim, eu voltarei, e então recolherei,
O amor, a acolhida que me deram em
vida.
Onde eu estiver, comigo quero ter
Os que meu Pai me entregou, e por mim
amou.”
Canto de Abertura - 2
1. A vida, pra quem acredita,
Não é passageira ilusão.
E a morte se torna bendita,
Porque é nossa libertação.
Refrão
Nós cremos na vida eterna
E na feliz ressurreição
Quando, de volta à casa paterna,
Com o Pai os filhos se encontrarão.
2. No céu não haverá tristezas,
Doença, nem sombra de dor,
E o prêmio da fé é a certeza
De viver feliz com o Senhor.
3. O Cristo será, neste dia,
A luz, que há de em todo brilhar
A Ele imortal melodia
Os eleitos hão de entoar.
Antífona de Entrada
Como Jesus morreu e ressuscitou,
Deus ressuscitará os que nele morreram.
E, como todos morreram em Adão,
todos em Cristo terão a vida.
Saudação do Presidente
(Alegre, na esperança da ressurreição)
Ato Penitencial
Presid: O sofrimento humano levanta
perguntas. Deus não quer o sofrimento.
Ele é nosso parceiro na luta por uma vida
mais feliz. Quantas vezes culpamos Deus
pelo nosso sofrimento e pela morte de
pessoas queridas.
(Momento de silêncio)

Todos: Senhor, tende piedade de nós.

Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Anim: Senhor, pelas vezes que não
demos continuidade ao bem que nossos
irmãos e irmãs deixaram, tende piedade
de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid: Deus todo-poderoso que sempre
quer dar a vida, antes ou depois da morte,
tende piedade de nós, perdoe nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém
Oração do Dia
Anim: Rezemos ao Pai, para que nossos
irmãos e irmãs falecidos possam estar na
eterna felicidade.
Presid: Ó Deus, escutai com bondade as
nossas preces
e aumentai a nossa fé no Cristo
ressuscitado,
para que seja mais viva a nossa
esperança
na ressurreição dos vossos filhos e filhas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A esperança é demonstração da fé
e da confiança que temos em Deus. A
morte deixa de ser ameaçadora quando a
fé e a esperança se fazem presentes em
nós.
Canto - 1
(Pe. Zezinho)

É como a chuva que lava,
É como o fogo que arrasa,
Tua palavra é assim,
Não passa por mim,

Sem deixar um sinal
Canto – 2
Purificai Senhor meus ouvidos,
Purificai Senhor meu coração.
Para ouvir e guardar vossa palavra.
1ª Leitura: Jó 19, 1.23-27a
Salmo Responsorial: Sl 22
O Senhor é o pastor que me conduz, não
me falta coisa alguma.
2ª Leitura: Rm 5, 5-11
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!
É esta a vontade de quem me enviou:
que eu não perca nenhum dos que ele me
deu,
mas que eu os ressuscite no último dia.

5. Senhor, por todos nós aqui reunidos
com fé e devoção, para que nos reúna no
seu reino glorioso. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Senhor, que a nossa oração
possa socorrer nossos falecidos; libertaios de todos os pecados e acolhei-os no
esplendor de sua face. Por Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das Oferendas
Anim: Não basta ter esperança na vida
após a morte. Deus também quer vida
antes da morte. Tudo que fazemos para
que a vida seja melhor, mais plena, é um
ato de fé no Deus que só quer o melhor
para seus filhos e filhas. É esta certeza
que vamos apresentar ao Pai junto com o
pão e o vinho.

Evangelho: Jo 6, 37-40
Canto - 1
Homilia
Oração da Assembléia
Presid: Dirijamos a nossa oração a Deus
Pai todo-poderoso, que ressuscitou
dentre os mortos Jesus, seu Filho e
Senhor nosso, e peçamos-lhe a salvação
para os vivos e os falecidos.
1. Senhor, pela Igreja, para que
testemunhe sempre diante de todas as
pessoas a sua fé em Cristo morto e
ressuscitado. Peçamos:
Todos: Senhor, dai-nos a sua luz!
2. Senhor pelos bispos e sacerdotes que
exerceram na Igreja o ministério sagrado,
para que participem da liturgia do céu.
Peçamos:
3. Senhor, por todos os nossos falecidos,
que receberam no batismo o germe da
vida eterna e se nutriram do Corpo e do
Sangue de Cristo, pão de vida eterna,
para que sejam recebidos na comunhão
dos Santos. Peçamos:
4. Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs
que estão sofrendo, para que os ajude e
console. Peçamos:

(Pe. Valmir Neves Silva)

Refrão
Quem nos separará, quem vai nos
separar?
Do amor de Cristo, quem nos
separará?
Se Ele é por nós, quem será, quem
será contra nós?
Quem vai nos separar do amor de
Cristo, quem será?
1. Nem a espada, ou perigo, nem os
erros do meu irmão;
Nenhuma das criaturas, nem a
condenação.
2. Nem a vida, nem a morte, nem
tampouco a perseguição;
Nem o passado, nem o presente, ou o
futuro e a opressão.
3. Nem as alturas, ou os abismos, nem
tampouco a perseguição,
Nem a angústia, a dor, a fome, nem a
tribulação.
Canto – 2
(Ir. Míria T. Kolling)

Refrão
Nem a vida, nem a morte vão nos
separar de Deus:
Mais que a vida, mais que a morte, é o
eterno amor de Deus.

1. É feliz quem ao céu já foi chamado:
Sua vida está nas mãos do Pai.
2. Nós também, peregrinos neste mundo,
Caminhamos alegres para Deus.
3. Fica firme! Sê forte! Tem coragem!
Tu verás a bondade do Senhor!
Oração sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas
por nossos irmãos e irmãs que partiram,
para que sejam introduzidos na glória com
o Cristo,
que une os mortos e os vivos
no seu mistério de amor.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração Eucarística II
(Missal, p., 478)
Prefácio
(Missal, p. 462)
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.
Nele brilhou para nós
a esperança da feliz ressurreição.
E, aos que a certeza da morte entristece,
a promessa da imortalidade consola.
Senhor, para os que crêem em vós,
a vida não é tirada, mas transformada.
E, desfeito nosso corpo mortal,
nos é dado, nos céus, um corpo
imperecível.
E enquanto esperamos a realização de
vossas promessas
com os anjos e com todos os santos,
nós vos aclamamos,
cantando a uma só voz:
IV. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
1. A nossa vida a um sopro é semelhante,

E nós passamos com o tempo, num
instante,
Pois são mil anos para Deus como um
dia,
Como a vigília de uma noite que se foi!
Refrão
Só tu, meu Deus,
Me dás o Pão que vence a morte, o mal e
a dor.
Só tu, meu Deus
Me dás o Pão da vida nova em seu amor!
2. Tal como a flor que de manhã no campo
cresce,
Logo de tarde é cortada e fenece,
Assim a vida é muito breve aqui na terra,
Feita de luta, de vaidade e muita dor!
3. Que o teu Espírito nos dê sabedoria,
Para revivermos nossos anos, nossos
dias.
Tem compaixão, Senhor, dos teus
humildes servos,
E exultará de alegria o coração!
4. Já aqui na terra tu revelas tua bondade,
A quem te busca sempre com
sinceridade.
E é vivendo na esperança desta glória,
Que caminhamos ao clarão da tua luz.
5. Hei de cantar tua bondade
eternamente,
Me confiar à tua graça tão somente.
Só Tu, Senhor, podes salvar a minha vida,
E desde já me entrego inteiro em tuas
mãos!
Momento de interiorização
Presid: A vontade de Deus é que a terra
seja cada vez mais parecida com o céu.
Ele vencerá a morte e o sofrimento, quer
nos dar o melhor. Por isso recebe e
guarda os nossos falecidos para nos
devolver um dia todos os que amamos...
Canto:
1. Que os anjos te conduzam,
pelas mãos, ao paraíso:
Para a festa do Cordeiro,
convidado(a) tu estás!
Co’alegria te introduzam,
na cidade do sorriso:
Quem te amou assim primeiro,
seja agora a tua paz!
Refrão:

Anjos e Santos, façam lugar,
Por entre cantos, no eterno lar!
2. Que Maria, Mãe da graça,
te acompanhe até seu Filho.
E te dê seguro abrigo,
junto do seu coração!
Cristo–Luz que tudo abraça,
te envolva com seu brilho:
Já passou o que era antigo,
novos céus em ti serão!...
3. Que te acolha a Trindade,
Pai e Filho, amor Divino.
Para que a sua glória,
te sacie em puro amor!...
E por toda a eternidade,
tua voz cante o hino,
Dos eleitos, que na história,
fiéis seguiram o Senhor!
Oração depois da comunhão
Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas,
pelos quais celebramos este sacramento
pascal,
cheguem à luz e à paz da vossa casa.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final
Presid: O Deus de toda consolação vos
dê a sua bênção, ele que na sua bondade
criou a pessoa humana e deu aos que
creem em seu Filho ressuscitado a
esperança da ressurreição.
Todos: Amém
Presid: Deus nos conceda o perdão dos
pecados, e a todos os que morreram a
paz e a luz eterna.
Todos: Amém
Presid: E a todos nós, crendo que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, vivamos
eternamente com ele.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a todos)
Canto
(D. R.)

1. Com minha Mãe ‘starei
Na santa glória um dia;
Ao lado de Maria,
No céu triunfarei.

Refrão
No céu, no céu, com minha Mãe ‘starei
(bis)
2. Com minha mãe ‘starei,
Aos santos me ajudando,
E hinos entoando,
Louvores lhe darei.
3. Com minha Mãe ‘starei,
Então coroa digna,
De sua mão benigna,
Feliz receberei.
Canto - 2
(L: Ir. Maria Bernadete/ M: popular portuguesa)

Refrão
Imaculada Maria de Deus,
Coração pobre, acolhendo Jesus!
Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
1. Um coração que era Sim para a vida,
Um coração que era Sim para o irmão,
Um coração que era Sim para Deus
Reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo,
Passo bem firme que o medo desterra,
Mãos estendidas que os tronos renegam,
Reino de Deus que renova esta terra!

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 32º D. COMUM DO
TEMPO COMUM
(08/11/20)
I. RITOS INCIAIS
Refrão orante
(Pe. Josmar Braga)

Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu
coração.
Co’os irmãos reunidos, a ti cantarei
louvores.
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus
somos convidados a encher nossa vida
com o “óleo das virtudes”, para fazer o
bem. Quem assim fizer, mostra-se sábio,
prudente e será saciado de vida, num
banquete que nunca terminará. Quem
assim não fizer, não participará da festa
da vida, pois o esposo não os
reconhecerá no início da festa eterna.
Canto de Abertura
(N.N)

1. Senhor, quem entrará no Santuário pra
te louvar? ( 2x)

Quem tem as mãos limpas, e o coração
puro,
Quem não é vaidoso, e sabe amar. (2x)
2. Senhor, eu quero entrar no santuário
pra te louvar. (2x)
Oh! dá-me mãos limpas, e um coração
puro,
Arranca a vaidade, ensina-me a amar.
(2x)
3. Senhor, já posso entrar no Santuário
pra te louvar. (2x)
Teu sangue me lava, teu fogo me queima,
O Espírito Santo inunda meu ser. (2x)
Antífona de Entrada
Chegue até vós a minha súplica;
inclinai vosso ouvido à minha prece.
Saudação do Presidente
(Alegre e festiva)
Ato Penitencial
Presid: Sabemos que um dia vamos nos
encontrar com o Senhor. Como estou me
preparando para este encontro?
Anim: Senhor, que nos espera com
alegria para nos levar ao banquete eterno
, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Anim: Cristo, que garantiu a nossa
salvação com sua morte e ressurreição,
tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Anim: Senhor, que sois promessa de vida
eterna, tende piedade nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid: Ó Deus todo-poderoso, que nos
garante a alegria de viver contigo na vida
eterna, perdoe os nossos pecados e nos
conduza a esta vida.
Todos: Amém

2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso.
1- nós vos louvamos,
2- nós vos bendizemos,
1- nós vos adoramos,
2- nós vos glorificamos,
1- nós vos damos graças por vossa
imensa glória.
2- Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito.
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
2- Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
1- Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
2- Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
1- Só vós sois o Santo,
2- só vós o Senhor.
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
2- com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai.
T- Amém

Oração do dia
Anim: Que nossa vida possa estar
preparada para quando o Senhor nos
chamar a viver junto Dele, na eternidade.
Presid: Deus de poder e misericórdia,
afastai de nós todo obstáculo
para que, inteiramente disponíveis,
nos dediquemos ao vosso serviço.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos; Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: A escuta e a prática da Palavra de
Deus nos torna sábios e prudentes para
mantermos sempre acesa nossa lâmpada
fé.
Canto
Senhor, tua Palavra que é de salvação,
Morada sempre encontre no meu
coração!

Hino do Glória
(Repartido entre homens e mulheres)

1ª Leitura: Sb 6, 12-16

Presid: Glória a Deus nas alturas,
1- e paz na terra aos homens por Ele
amados.

Salmo Responsorial: 62
A minh’alma tem sede de vós, e vos
deseja, ó Senhor.

2ª Leitura: 1Ts 4, 13-18 ou 4, 13-14
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

anima a fim de que possamos, um dia,
viver para sempre com Ele a plenitude da
Páscoa eterna.
Canto:

É preciso vigiar e ficar de prontidão;
em que dia o Senhor há de vir, não sabeis
não!
Evangelho: Mt 25, 1-13
Homilia
Profissão de fé
Oração da Assembléia
Presid: Somos sábios à medida que
buscamos a Deus e deixamos que seus
ensinamentos iluminem as nossas vidas.
Por isso queremos apresentar ao Pai
nossos pedidos.
1. Senhor, que a Igreja possa ser sempre
sábia e prudente em sua evangelização.
Peçamos:
Todos: Senhor, dai-nos prudência e
sabedoria.
2. Senhor, que nossos governantes
possam ajudar o povo a encher suas
lâmpadas com a esperança e a justiça.
Peçamos:
3. Senhor, por nossos irmãos e irmãs
falecidos possam estar sentados à mesa
do banquete eterno com Jesus Cristo.
Peçamos:
4. Senhor, que nossa comunidade seja
saciada com o teu amor e tua bondade,
pois assim estará prevenida para o
encontro definitivo contigo. Peçamos:
(Outras intenções)
Presid: Ó Deus, que o Espírito Santo nos
conceda a graça da conversão enquanto
ainda se faz dia. Por Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das oferendas
Anim: Recebemos todos os dias as
provas do amor que Deus nos dá. Por isso
rendemos graças pela vida que nos deu
e, sobretudo, pela esperança que nos

(Pe. Zezinho)

1. Se meu irmão estende a mão,
E pede um pouco do meu pão,
E eu não respondo, ou digo não,
Errei de rumo e direção.
Nesta mesa de perdão
O pão e o vinho elevarei
E, pensando em meu irmão,
O meu Senhor receberei.
Refrão
Quero ver, no meu irmão a imagem
Dele,
Meu irmão que até nem tem o
necessário pra ter paz.
Quero ser pro meu irmão a resposta
Dele,
Eu que vivo mais feliz e às vezes tenho
até demais.
2. O Corpo e Sangue do Senhor,
O corpo e sangue de um irmão;
O mesmo Pai e o mesmo amor,
O mesmo rumo e direção.
Nesta mesa do Senhor,
Sou responsável pela paz
De quem no riso e na dor
Comigo vai buscar o Pai.
Oração sobre as oferendas
Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício
um olhar de perdão e de paz,
para que, celebrando a paixão do vosso
Filho,
possamos viver o seu mistério.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração Eucarística para
circunstâncias III (6C)
(Missal, 854)

diversas

V. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
(José Egênio Rodolfo)

1. Esta é a ceia do Pai, vinde todos.
Tomai o Alimento Eterno.
Hoje desejo saciar vossa fome de Paz,

Acolhei-me no coração.
Refrão
Aonde iremos nós?
Aonde iremos nós?
Tu tens palavras de vida e amor!
Aonde iremos nós?
Aonde iremos nós?
Tu és o verdadeiro Santo de Deus!
2. Toda a verdade falei, feito pão eu
deixei,
O meu Corpo na mesa.
Hoje desejo estar outra vez entre vós,
Acolhei-me no coração.

1. Senhor meu Deus, quando eu
maravilhado,
Fico a pensar nas obras de tuas mãos.
No céu azul de estrelas pontilhado,
O teu poder mostrando a criação.
Refrão
Então minh’alma canta a ti, Senhor.
Quão grande és tu!
Quão grande és tu. (bis)
2. Quando a vagar nas matas e florestas,
O passaredo alegre ouço a cantar.
Olhando os montes, vales e campinas,
Em tudo vejo o teu poder sem par.

3. Meu Sangue deixei ficar feito vinho no
Altar,
Quem beber tem a vida.
Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim,
Acolhei-me no coração.
4. Minha promessa cumpri, os pecados
remi,
Preparei o caminho.
Hoje desejo fazer minha Igreja crescer,
Acolhei-me no coração.
COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 33º DOMINGO DO
TEMPO COMUM
(15/11/08)

Momento de interiorização
(Silêncio)
Oração depois da comunhão
Fortificados por este alimento sagrado,
nós vos damos graças, ó Deus,
e imploramos a vossa clemência;
fazei que perseverem na sinceridade do
vosso amor
aqueles que fortalecestes pela infusão do
Espírito Santo.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final:
Presid: Ó Deus que nossas obras
possam transformar a nossa vida para
que possamos estar preparados para o
encontro definitivo contigo, na vida eterna.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a todos
com carinho)

I. RITOS INCIAIS
Refrão orante
(Pe. Josmar Braga)

Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu
coração.
Co’os irmãos reunidos, a ti cantarei
louvores.
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus,
somos convidados a fazer render nossos
talentos, pois Deus não quer de volta o
que nos deu. O talento que recebemos
deve ser aplicado, e o campo onde isso
acontece é a família, a comunidade, a
sociedade...Trabalhar e fazer render os
talentos, não é investir em si próprio para
ser bem sucedido na vida, mas para
enriquecer a comunidade com valores do
Reino de Deus.
Canto de Abertura
(N.N)

Canto Final

1. Senhor, quem entrará no Santuário pra
te louvar? ( 2x)

Quem tem as mãos limpas, e o coração
puro,
Quem não é vaidoso, e sabe amar. (2x)
2. Senhor, eu quero entrar no santuário
pra te louvar. (2x)
Oh! dá-me mãos limpas, e um coração
puro,
Arranca a vaidade, ensina-me a amar.
(2x)
3. Senhor, já posso entrar no Santuário
pra te louvar. (2x)
Teu sangue me lava, teu fogo me queima,
O Espírito Santo inunda meu ser. (2x)
Antífona de Entrada
Meus pensamentos são de paz e não de
aflição,
diz o Senhor,.
Vós me invocareis, e hei de escutar-vos,
e vos trarei de vosso cativeiro,
de onde estiverdes.
Saudação do Presidente
(Alegre e festiva)
Ato Penitencial
Presid: Somos administradores dos dons
que Deus nos deu, e um dia teremos que
prestar contas ao Senhor. O que vamos
apresentar a Deus?
(Momento de silêncio)
Anim: Senhor, rico em misericórdia, pelas
vezes que não somos colaboradores na
missão de continuar tua obra redentora,
tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Anim: Cristo, missionário do Pai, que por
sua palavra e ação, deixou-nos como
continuadores de sua missão, pelas
vezes que medrosos não guardamos sua
mensagem, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Anim: Senhor, que deu a cada um de nós
talentos para serem colocados a serviço
de todos, pelas vezes que somos omissos
e egoístas não nos colocando à serviço
da comunidade, tende piedade nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

Presid: Deus todo-poderoso, que cuida
de cada um de nós com carinho e amor,
perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
Todos: Amém
Hino do Glória
(Todos juntos)
Presid: Glória a Deus nas alturas,
1- e paz na terra aos homens por Ele
amados.
2- Senhor, Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso.
1- nós vos louvamos,
2- nós vos bendizemos,
1- nós vos adoramos,
2- nós vos glorificamos,
1- nós vos damos graças por vossa
imensa glória.
2- Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito.
1- Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
2- Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
1- Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
2- Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
1- Só vós sois o Santo,
2- só vós o Senhor.
1- só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
2- com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai.
T- Amém
Oração do dia
Anim: Rezemos para que Deus nos dê
forças para enfrentarmos a cada dia os
problemas de nossa vida.
Presid: Senhor nosso Deus,
fazei que a nossa alegria
consista em vos servir de todo o coração,
pois só teremos felicidade completa,
servindo a vós, o criador de todas as
coisas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos; Amém
II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Deus nos confiou um tesouro, que
deve ser aplicado em favor da
comunidade e esta, por sua vez, deverá
ser geradora de vida plena em Deus. Este

tesouro é a sua palavra. Vamos ouvi-la
com carinho.

que os valores do reino cresçam entre
nós. Peçamos:

Canto
Senhor, tua Palavra que é de salvação,
Morada sempre encontre no meu
coração!

(Outras intenções)

1ª Leitura: Pr 31, 10-13.19-20.30-31
Salmo Responsorial: 127
Felizes os que temem o Senhor e
trilham seus caminhos!
2ª Leitura: 1Ts 5, 1-6
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz
o Senhor;
quem em mim permanece, esse dá muito
fruto.
Evangelho: Mt 25, 14-30

Presid: Deus, criador do mundo, atenda
as preces que seus filhos e filhas
apresentam, para que possam trabalhar
com satisfação para a realização do
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das oferendas
Anim: O pão e o vinho, frutos da natureza
e do trabalho humano, apresentados em
ação de graças ao Pai, tornam-se
sacramentos de seu incansável amor por
nós. A Eucaristia nos renova no
compromisso de frutificar, em nosso diaa-dia, como fiéis trabalhadores de seu
Reino,
aplicando,
com
amorosa
responsabilidade, os talentos recebidos,
na edificação de um futuro mais
sorridente, mesmo entre oposições e
aflições, como "dores de parto".

Homilia
Canto:
Profissão de fé
Oração da Assembléia
Presid: Peçamos a Deus, que nossa vida
seja uma constante doação em favor da
vida de nossos irmãos e irmãs.
1. Senhor, que a Igreja seja no mundo
sinal de seu amor, que nunca se omita em
investir os tesouros a ela confiado em
favor da humanidade. Peçamos:
Todos: Senhor, que cresça em nós a
sua graça.
2. Senhor, que nossos governantes
tenham a prudência de escolher
caminhos que possam tirar tantas
pessoas da miséria e marginalidade.
Peçamos:
3. Senhor, ajude nossa comunidade a ser
local onde os talentos sejam sempre mais
investidos para o bem de todos e para o
crescimento dos valores do Reino de
Deus. Peçamos:
4. Senhor, por todos nós aqui reunidos
para que possamos investir nossa vida
para fazer lucrar novos talentos a fim de

(Pe. Zezinho)

1. Se meu irmão estende a mão,
E pede um pouco do meu pão,
E eu não respondo, ou digo não,
Errei de rumo e direção.
Nesta mesa de perdão
O pão e o vinho elevarei
E, pensando em meu irmão,
O meu Senhor receberei.
Refrão
Quero ver, no meu irmão a imagem
Dele,
Meu irmão que até nem tem o
necessário pra ter paz.
Quero ser pro meu irmão a resposta
Dele,
Eu que vivo mais feliz e às vezes tenho
até demais.
2. O Corpo e Sangue do Senhor,
O corpo e sangue de um irmão;
O mesmo Pai e o mesmo amor,
O mesmo rumo e direção.
Nesta mesa do Senhor,
Sou responsável pela paz
De quem no riso e na dor
Comigo vai buscar o Pai.
Oração sobre as oferendas

Concedei, Senhor nosso Deus,
que a oferenda colocada sob o vosso altar
nos alcance a graça de vos servir
e a recompensa de uma eternidade feliz.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração eucarística
circunstâncias II (6B)
(Missal, p. 848)

para

diversas

V. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão
Canto
(José Egênio Rodolfo)

1. Esta é a ceia do Pai, vinde todos.
Tomai o Alimento Eterno.
Hoje desejo saciar vossa fome de Paz,
Acolhei-me no coração.
Refrão
Aonde iremos nós?
Aonde iremos nós?
Tu tens palavras de vida e amor!
Aonde iremos nós?
Aonde iremos nós?
Tu és o verdadeiro Santo de Deus!
2. Toda a verdade falei, feito pão eu
deixei,
O meu Corpo na mesa.
Hoje desejo estar outra vez entre vós,
Acolhei-me no coração.
3. Meu Sangue deixei ficar feito vinho no
Altar,
Quem beber tem a vida.
Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim,
Acolhei-me no coração.
4. Minha promessa cumpri, os pecados
remi,
Preparei o caminho.
Hoje desejo fazer minha Igreja crescer,
Acolhei-me no coração.
Momento de interiorização
Leitor: Recebemos os talentos com um
compromisso comunitário. O crescimento
da humanidade e de toda a criação
acontecem através do trabalho humano,
enquanto nele e por ele, são aplicados os
"talentos", os valores do Reino de Deus.

Quem não multiplica o talento recebido,
desvaloriza os bens do Reino e quem
enterra o talento, omitindo-se para não se
comprometer com o Reino, cava a própria
cova e opta pela morte (Mt 25, 30).
Não podemos nos esconder, nos alienar,
enfim viver fora do mundo... é no mundo
que os talentos, a vida divina que cada um
recebeu, deve render mais vida, mais
talentos, para que possamos, um dia,
entrar na "alegria do Senhor". Amém.
Oração depois da comunhão
Tendo recebido em comunhão
o Corpo e o Sangue de vosso Filho,
concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia
que ele mandou celebrar em sua memória
fazer-nos crescer em caridade.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção Final:
Presid: Que o Senhor os abençoe e dê a
todos nós a coragem para multiplicar os
talentos recebidos. Por Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção e despede a todos
com carinho)
Canto Final
1. Senhor meu Deus, quando eu
maravilhado,
Fico a pensar nas obras de tuas mãos.
No céu azul de estrelas pontilhado,
O teu poder mostrando a criação.
Refrão
Então minh’alma canta a ti, Senhor.
Quão grande és tu!
Quão grande és tu. (bis)
2. Quando a vagar nas matas e florestas,
O passaredo alegre ouço a cantar.
Olhando os montes, vales e campinas,
Em tudo vejo o teu poder sem par.

COMISSÃO DIOCESANA
PARA A LITURGIA
DIOCESE DE LIMEIRA
MISSA DO 34º DOMINGO COMUM
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
REI DO UNIVERSO
(22/11/20)
I. RITOS INICIAIS
Refrão orante:
O Senhor é meu Pastor, meu Pastor, meu
Pastor.
O Senhor é meu Pastor, meu Pastor, é o
Senhor.
Anim: Estamos na última semana do Ano
litúrgico, e vamos concluí-la com esta
festa de Cristo, Rei do Universo. E a
liturgia de hoje nos convida a comporta-se
como Deus; agir como Deus, que se
preocupa com cada um; de modo especial
com aquele que tem a vida ameaçada de
algum modo. Lembramos, também hoje,
do dia do leigo, que vivendo o sacerdócio
comum de todos os batizados, ajudam a
cristificar o mundo, iluminando a
consciência das pessoas, libertando-as
da
escravidão
do
pecado,
e
reconhecendo Jesus na prática da
misericórdia.
Canto de Abertura
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti)

Refrão
Tu és o Rei dos reis!

O Deus do céu deu-te reino, força e glória,
E entregou em tuas mãos a nossa
História:
Tu és Rei, e o amor é a tua lei!
1. Sou o primeiro e o derradeiro,
Fui ungido pelo amor!
Vós sois meu povo: Eu, vosso Rei:
E Senhor redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes,
Dor e fome não tereis!
Vós sois meu povo; Eu vosso Rei:
Junto a mim vivereis!
Antífona de Entrada
O Cordeiro que foi imolado é digno de
receber o poder,
a divindade, a sabedoria, a força e a
honra.
A ele glória e poder através dos séculos.
Saudação do presidente
(Alegre e festiva)
Oração e Aspersão com a água
Presid: A liturgia de hoje questiona a
nossa consciência e nos pergunta: como
estamos vivendo a nossa fé? Como
estamos vivendo a nossa religião? Que
lugar Cristo ocupa em minha vida?
(Momento de silêncio)
Anim: Lembrando este compromisso
batismal, de que Cristo é nosso único rei
e Senhor, que pede de nós compromisso
com os irmãos e irmãs, vamos receber o
perdão no gesto da água.
Oração sobre a água
Presid: Ó Deus, bendito sejais pela água
que fecunda a terra e dá vida a toda a
vossa criação. Ela não apenas refaz
nossas forças mas é sinal de que nos
renovais interiormente em vossa aliança.
Por esta água, venha sobre nós o vosso
Espírito, para fazer de nós criaturas
novas, um povo de sacerdotes, profetas e
reis, agora e sempre.
Todos: Amém
Aspersão
(Enquanto se asperge a comunidade,
canta-se)
Canto
(Pe. Zezinho)

Eu te peço desta água que tu tens.

É água viva, meu Senhor.
Tenho sede e tenho fome de amor,
E acredito nesta fonte de onde vens.
Vens de Deus, estás em Deus, também
és Deus,
E Deus contigo faz um só.
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó,
Quero viver eternamente ao lado teu.
Refrão
És água viva, és vida nova,
E todo dia me batizas outra vez.
Me fazes renascer, me fazes reviver
Eu quero água desta fonte de onde
vens.
Eu quero água desta fonte de onde
vens.
Presid: Deus todo-poderoso, somos
chamados a participar e convidados a
dilatar o reinado de Cristo mediante nosso
apostolado que nem sempre atendemos
com solicitude, tenha compaixão de nós e
nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém
Hino do Glória
Canto
(L: CNBB/ M: Flávio Jabbur Ferreira)

Refrão
Glória a Deus nos altos céus!
Paz na terra a seus amados!
A vós louvam, rei celeste,
os que foram libertados!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos;
damos glória ao vosso nome,
vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo,
unigênito do Pai.
Vós de Deus cordeiro santo,
nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos,
atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o santo,
o altíssimo, o Senhor,
com o Espírito divino,
de Deus Pai no esplendor!
Oração do dia
Anim: Rezemos para que possamos
ajudar o Senhor Jesus em seu reinado,

dilatando em nosso meio o amor, a justiça
e a paz.

firmeza o rebanho que a eles foi confiado.
Peçamos:

Presid: Deus eterno e todo-poderoso,
que dispusestes restaurar todas as coisas
no vosso amado Filho, Rei do universo,
fazei que todas as criaturas,
libertas da escravidão e servindo à vossa
majestade,
vos glorifiquem eternamente
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém

Todos: Senhor, atendei a nossa prece.

II. LITURGIA DA PALAVRA
Anim: Deus demonstra-se zeloso e
cuidadoso para com a vida humana. Tão
cuidadoso que Ele próprio se compromete
a cuidar e a proteger a vida sempre que
estiver sendo agredida de algum modo.

4. Senhor, por todos nós, que um dia
estaremos diante de Ti, para que vivamos
nossa fé, recordando que Cristo está
presente em nossos irmãos e irmãs.
Peçamos:

2. Senhor, pelos nossos governantes,
para que deixem de lado o interesse
próprio e olhem para este povo tão sofrido
de nosso país. Peçamos:
3. Senhor, olhe por todos os nossos leigos
e leigas que têm um serviço na
comunidade, para que sigam o exemplo
do Cristo Bom Pastor. Peçamos:

(Outras intenções)
Canto
(Ir. Agostinha Vieira de Melo)

Desça como a chuva, a tua Palavra,
Que se espalhe, como o orvalho,
Como o chuvisco na relva,
Como o aguaceiro na grama! Amém!

Presid: Ó Deus, pelo teu Filho Jesus
Cristo, Rei do Universo, atende as preces
que apresentamos, para que possamos
seguir firmes na prática do bem. Por
Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

1ª Leitura: Ez. 34, 11-12.15-17
Salmo Responsorial: Sl 22
O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
2ª Leitura: 1Cor 15, 20-26.28
Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
É bendito aquele que vem vindo,
que vem vindo em nome do Senhor;
e o Reino que vem, seja bendito;
ao que vem e a seu Reino, o louvor!
Evangelho: Mt 25,31-46
Homilia
Profissão de fé
Oração da Assembléia
Presid: Dirijamos ao Pai nossas preces,
para que possamos crescer na prática
das obras de misericórdia.
1. Senhor, guie com carinho os Pastores
da Igreja, para que conduzam com

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação dos dons
Anim: A celebração litúrgica é o encontro
com o Senhor, nosso pastor, rei e juiz que
nos julga, nos purifica e nos faz
participantes de sua realeza. Hoje o
contemplamos identificado com os
pequeninos, pobres e fracos e na total
doação de sua vida para reconciliar toda
a humanidade e todo o universo com
Deus e entre si.
Canto
(Ir. M´ria T. Kolling)

1. Tu és, Senhor, a Riqueza do meu
coração!
Tu és, Senhor, o Sentido da minha
missão!
Refrão
E eu sou, Senhor, em tuas mãos,
Inteira entrega, oblação!
2. Tu és, Senhor, o Tesouro que faz meu
viver!
Tu és, Senhor, a Alegria que tece o meu
ser!

3. Tu és, Senhor, o Rochedo que firma
meus pés!
Tu és, Senhor, o meu Tudo, por seres
quem és!
4. Tu és, Senhor, o Lugar deste meu
caminhar!
Tu és, Senhor, Coração pelo qual quero
amar!
Oração sobre as oferendas
Oferecendo-vos estes dons que nos
reconciliam convosco,
nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso
próprio Filho
conceda a paz e união a todos os povos.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
Oração Eucarística II
(Missal, p., 478)
Prefácio
Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso.
Com óleo de exultação,
consagrastes sacerdote eterno e rei do
universo
vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor
nosso.
Ele, oferecendo-se na Cruz,
vítima pura e pacífica,
realizou a redenção da humanidade.
Submetendo ao seu poder toda criatura,
entregará à vossa infinita majestade
um reino universal:
reino da verdade e da vida,
reino da santidade e da graça,
reino da justiça, do amor e da paz.
Por essa razão,
hoje e sempre,
nós nos unimos aos anjos e arcanjos,
aos querubins e serafins, e a toda a
milícia celeste,
cantando a uma só voz:
IV. RITO DA COMUNHÃO
Pai nosso
Fração do pão
Comunhão

Canto
(Frei Fabreti)

1. Vou sair pelos prados buscando
ovelhas que estão sem pastor,
Eu as trarei com carinho de volta, sem
fome ou temor!
Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem
dor poderão descansar.
Devolverei os seus campos, darei
novamente a paz.
Refrão:
Sou rei, sou o Bom Pastor!
Vinde ao banquete que vos preparei.
E fome jamais tereis!
A quem vamos, ó Senhor?
Só tu tens palavra de vida,
E Te dás em refeição!
2. Maus pastores que perdem ovelhas,
distantes de mim os terei;
Noutras pastagens, seguras, pastores
fiéis chamarei,
Novo Reino farei do meu povo, rebanho
sem mais opressão.
Todos serão conduzidos à vida por
minhas mãos!
3. Sou a porta segura do aprisco, rebanho
feliz eu farei:
De todo o mal e injustiça, ovelhas eu
defenderei,
Mercenários que fogem pra longe,
deixando o rebanho ao léu,
Não terão parte comigo, no reino que vem
do céu!
4. Se uma ovelha deixar o meu campo, e
outro caminho seguir,
Deixo o rebanho seguro, e vou procurar a
infeliz.
Ao traze–la, haverá alegria, e os anjos do
céu vão cantar.
Será a festa da volta: rebanho vai se
alegrar!
5. Eu conheço as ovelhas que tenho, e
todo o rebanho, minha voz,
Se chamo, então, pelo nome, a ovelha
ouvirá bem veloz!
Buscarei os cordeiros distantes, e em mim
terão força e amor,
Farei somente um rebanho, e eu mesmo
serei pastor.
Momento de interiorização.
Leitor: Senhor Jesus Cristo, Tu, que
caminhastes no chão deste mundo,

testemunhando o Projeto de Deus para a
humanidade, ensinando homens e
mulheres a viverem a radicalidade dos
valores do reino de Deus, chamando
todos à decisão do seguimento e a
assumirem as exigências da Missão.
Faze com que nós, cristãos leigos e
leigas, respondamos com a vida ao Teu
chamado, na nossa vida pessoal, na
família, na comunidade, no trabalho, na
ação política e na sociedade.
Que hoje se revigorem em nós as
motivações e a graça dos Sacramentos
do Batismo e da Crisma, doados pelo
amor da Trindade Santa, tornando-nos
"protagonistas
da
evangelização",
testemunhando nossa presença na
construção de uma sociedade justa e
solidária.
Que nossa disposição de conversão nos
leve a amar os excluídos e a superar a
exclusão - particularmente a exclusão dos
empobrecidos,
dos
menores
abandonados, dos doentes, da mulher, do
negro, dos povos indígenas, dos
alcoólatras, dos encarcerados, dos
drogados, dos desempregados, dos
idosos e dos moradores de rua - para
assumir
com
responsabilidade
e
discernimento a exigência de novos
ministérios, respondendo criativamente
aos desafios de nosso tempo. Amém
Oração depois da comunhão
Alimentados pelo pão da imortalidade,
nós vos pedimos, ó Deus,
que, gloriando-nos de obedecer na terra
aos mandamentos de Cristo, Rei do
Universo,
possamos viver com ele eternamente no
reino dos céus.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
V. RITOS FINAIS
Avisos
Bênção final
Presid: Conceda, ó Deus, a seus fiéis a
bênção desejada, para que nunca se
afastem do caminho e da verdade
anunciadas por seu Filho Jesus Cristo,
Senhor Rei do Universo.
Todos: Amém
Presid: (Dá a bênção)
Canto final

Refrão
Tomado pela mão com Jesus eu vou,
Sigo-o como ovelha que encontrou o
Pastor.
Tomado pela mão com Jesus eu vou
aonde ele for. (2x)
Se Jesus me diz: “Amigo deixa tudo e vem
comigo,
Onde tudo é mais formoso e mais feliz”.
Se Jesus me diz: “Amigo, deixa tudo e
vem comigo,
Eu minha mão porei na sua e irei com ele”.

