
COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 10º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM 
(06/06/21) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina amor, fraterno amor, 
Onde reina amor, Deus aí está. 
 
Anim: Nesta páscoa semanal, Jesus 
nos diz que a sua família são todos 
aqueles e aquelas que fazem a vontade 
de Deus, e que por isso estão fortes e 
firmes para lutarem contra toda força do 
mal. 
Queremos caminhar no mundo com os 
olhos nas realidades do céu e, sustenta-
dos pela Ceia Eucarística, renovar con-
tinuamente nossa fé. Depositemos no 
Senhor nossa confiança, pois Nele, 
fonte de todo bem, se encontra a graça 
e a salvação. 
 
Canto de Abertura 
(L: Charles H. Gabriel/ M: Ada Blenkhom) 

1. Tu anseias, eu bem sei, a salva-
ção.  
Tens desejo de banir a escuridão.  
Abre, pois, de par em par, seu cora-
ção  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Refrão 
Deixa a luz do céu entrar. (bis) 
Abre bem as portas do seu coração  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer ha-
bitar,  
Para as trevas do pecado dissipar,  
Teu caminho e coração iluminar;  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
3. Que alegria andar ao brilho dessa 
luz! 
Vida eterna e paz no coração pro-
duz! 
Oh! aceita agora o Salvador Jesus, 
E deixa a luz do céu entrar! 
 
Antífona de Entrada 

O Senhor é minha luz e minha salvação,  
a quem poderia eu temer?  
O Senhor é o baluarte de minha vida,  
perante quem tremerei?  
Meus opressores e inimigos,  
são eles que vacilam e sucumbem. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: A força de Deus não é a violên-
cia, nem as armas e o domínio, mas o 
amor e o serviço aos outros, a ponto de 
dar a sua vida por nós. Perdão. Senhor, 
pelas vezes que usamos da violência, 
da intolerância para poder impor nossa 
vontade. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, fortaleza de nossa vida, 
tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Anim: Cristo, fonte de todo bem, tende 
piedade de nós. 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, rico em misericórdia, 
tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Deus, Pai de ternura e bondade, 
olhe a nossa pobreza em vos servir, per-
doe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Rezado 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 Unigê-
nito. 



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 o Senhor 
possa nos livrar de todo espírito do mal. 
 
Presid: Ó Deus, fonte de todo bem,  
atendei ao nosso apelo  
e fazei-nos por vossa inspiração,  
pensar o que é certo 
e realizá-lo com vossa ajuda.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus nos revela o 
pecado da humanidade e nos direciona 
para o que é eterno, apontando o cami-
nho da vida nova da ressurreição. Va-
mos acolhê-la para nos fortalecermos 
como família de Jesus, formada por to-
dos os que fazem a vontade divina. 
 
Canto 
(Agostinha Vieira de Melo) 

Que arda como brasa,  
Tua Palavra nos renove: 
Esta chama que a boca proclama! 
 
1ª Leitura: Gn 3, 9-15 
 
Salmo Responsorial: Sl 129 
No Senhor toda graça e redenção! 
 
2ª Leitura: 2Cor 4,13-18 - 5,1 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

O príncipe deste mundo agora será ex-
pulso;  
e eu, da terra levantado, atrairei todos a 
mim mesmo. 
 
Evangelho: Mc 3, 20-35 
 
Homilia  
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Deus só quer o nosso bem, por 
isso quer afastar de nós todo mal, para 
que possamos, na liberdade, louvar so-
mente a Ele. 
 
1. Senhor, iluminai tua Igreja, a fim de 
que denuncie com firmeza e coragem as 
injustiças e violências das pessoas e 
anuncie a todos a libertação do pecado 
e das outras escravidões que oprimem 
o mundo. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, escutai nossa prece. 
 
2. Senhor, ajudai os governantes, a pau-
tarem suas decisões pelo compromisso 
com o bem comum, sobretudo em favor 
dos mais pobres e necessitados. Peça-
mos: 
 
3. Senhor, libertai a nossa comunidade 
do egoísmo, dos vícios, do ódio e da 
ambição e assim possamos abrir nosso 
coração à Palavra libertadora do Evan-
gelho. Peçamos: 
 
4. Senhor, fortalecei nossas famílias, 
para que saibam superar os desafios da 
convivência e se integrem cada vez 
mais à família de Jesus. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor Deus compassivo e 
bondoso, eis os nossos pedidos, que 
humildemente vos dirigimos. Ouvi-nos 
com compaixão. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA  
Apresentação dos dons 
 



Anim: Cristo permanece com a comuni-
dade no humilde sinal do pão e do vinho 
consagrados, alimento na caminhada 
que nos dá força e coragem para vencer 
o mal. 
 
Canto 
(Zé Vicente) 

1. As mesmas mãos que plantaram a 
semente, aqui estão. 
O mesmo pão que a mulher preparou, 
aqui está. 
O vinho novo que a uva sangrou, jorrará 
no nosso altar! 
 
Refrão 
A liberdade haverá, a igualdade ha-
verá, 
E nessa festa onde a gente é irmão, 
O Deus da vida se faz comunhão! 
 
2. Na flor do altar brilha o sonho da paz 
mundial, 
Na luz acesa é a fé que palpita hoje em 
nós, 
Do Livro aberto o amor se derrama total, 
no nosso altar! 
 
3. Bendito sejam os frutos da terra de 
Deus! 
Bendito seja o trabalho e a nossa união!  
Bendito seja Jesus, que conosco estará, 
além do altar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Senhor nosso Deus,  
vede nossa disposição em vos servir  
e acolhei nossa oferenda,  
para que este sacrifício vos seja agradá-
vel  
e nos faça crescer na caridade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias II (VI – B) 
(Missal – pg. 848) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão  
 
Comunhão 
(Hinário Litúrgico) 

Refrão: (Mc 3,35) 
Quem faz a vontade 
De Deus, Pai do Céu, 
É mãe, é irmã, 
É como irmão meu! (bis) 
 
Salmo 146 (145) 
1. Dá louvor a Deus, minh’alma! 
Vou louvá-lo, sem parar! 
Louvarei sempre o meu Deus, 
Todo tempo que eu durar. 
Não confio em poderosos, 
Homem algum vai nos salvar. 
 
2. Ele fez o céu e a terra 
E Ele fez, também, o mar 
E ao que vive em suas águas, 
Ele nunca há de faltar. 
Faz justiça aos oprimidos, 
Vem sua fome saciar. 
 
3. O Senhor liberte os presos, 
Faz os cegos enxergarem, 
Dá aos justos seu amor, 
Faz os curvos levantarem. 
Dá pousada aos viajantes 
E aos que nele confiarem. 
 
4. O Senhor é o Pai dos órfãos, 
Das viúvas o amparo. 
Ele faz que os pecadores 
Errem a estrada, até no claro. 
O Senhor reinará sempre 
E é Sião seu santuário. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, que curais nossos males,  
agi em nós por esta Eucaristia,  
libertando-nos das más inclinações  
e orientando para o bem a nossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde os vossos cora-
ções e vossas mentes no conhecimento 
e no amor de Deus e de seu Filho, nosso 
Senhor. 



Todos: Amém 
 
Presid: (Abençoa e despede a todos) 
 
Canto  
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci 

Farias) 

1. Irmão sol, com irmã luz, 
Trazendo o dia pela mão. 
Irmão céu, de intenso azul, 
A invadir o coração, Aleluia! 
 
Refrão 
Irmãos, minhas irmãs, 
Vamos cantar nesta manhã, 
Pois renasceu mais uma vez 
A criação nas mãos de Deus. 
Irmãos, minhas irmãs 
Vamos cantar, aleluia, aleluia, ale-
luia! 
 
2. Minha irmã terra,  
Que ao pé dá segurança de chegar. 
Minha irmã planta,  
Que está suavemente a respirar, ale-
luia! 
 
3. Irmã flor, que mal se abriu, 
Fala do amor que não tem fim. 
Água irmã, que nos refaz  
E sai do chão cantando assim: ale-
luia! 
 
4. Passarinhos, meus irmãos, 
Com mil canções a ir e vir; 
Homens todos, meus irmãos, 
Que vossa voz se faça ouvir: aleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 11º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM 



(13/06/21) 
 
I. RITOS INICIAIS        
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina amor, fraterno amor, 
Onde reina amor, Deus aí está. 
 
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus, 
somos convidados a continuar nossa 
caminhada, mesmo sufocados com tan-
tos problemas e nem sempre vendo os 
resultados que esperamos. Devemos 
continuar trabalhando no projeto de 
Deus, pois tiramos forças do amor maior 
que é o amor do nosso Deus. 
 
Canto de Abertura 
(L: Charles H. Gabriel/ M: Ada Blenkhom) 

1. Tu anseias, eu bem sei, a salva-
ção.  
Tens desejo de banir a escuridão.  
Abre, pois, de par em par, seu cora-
ção  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Refrão 
Deixa a luz do céu entrar. (bis) 
Abre bem as portas do seu coração  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer ha-
bitar,  
Para as trevas do pecado dissipar,  
Teu caminho e coração iluminar;  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
3. Que alegria andar ao brilho dessa 
luz! 
Vida eterna e paz no coração pro-
duz! 
Oh! aceita agora o Salvador Jesus, 
E deixa a luz do céu entrar! 
 
Antífona de Entrada 
Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: 
tende compaixão de mim e atendei-me; 
vós sois meu protetor: não me deixes;  
não me abandoneis, ó Deus meu Salva-
dor! 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 

Presid: Peçamos perdão pelas vezes 
que nos alienamos do Reino de Deus e 
nos fechamos em nosso egoísmo, só 
pensando em nossa mesquinhez, que-
rendo tudo para nós. 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, servo de Deus que liber-
tastes nossa vida do pecado, tende pie-
dade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Anim: Cristo, nosso irmão que conhe-
ceis nossa fraqueza, tende piedade de 
nós. 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, Filho de Deus que tor-
nastes obediente para nos salvar, tende 
piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Pai de misericórdia, cuida para 
que nunca deixemos que os espinhos 
sufoquem as sementes que germinam 
em nosso coração, só assim seremos 
merecedores de teu perdão, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
Todos: Amém. 
 
Hino do Glória 
(Rezado entre homens e mulheres) 
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 Unigê-
nito. 
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 o Reino de 
Deus possa se desenvolver em nós para 
que possamos produzir frutos de salva-
ção. 
 
Presid: Ó Deus, força daqueles que es-
peram em vós,  
sede favorável ao nosso apelo,  
e como nada podemos em nossa fra-
queza,  
dai-nos sempre o socorro da vossa 
graça,  
para que possamos querer e agir con-
forme vossa vontade,  
seguindo os vossos mandamentos.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus é a boa se-
mente que possui todas as potencialida-
des para germinar e dar frutos, desde 
que seja acolhida no terreno de um bom 
coração. 
 
Canto: 
(Agostinha Vieira de Melo) 
Que arda como brasa,  
Tua Palavra nos renove: 
Esta chama que a boca proclama! 
 
1ª Leitura: Ez 17, 22-24 
 
Salmo Responsorial: Sl 91 
Como é bom agradecermos ao Se-
nhor. 
 
2ª Leitura: 2Cor 5, 6-10 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Semente é de Deus a Palavra,  

o Cristo é o semeador; 
todo aquele que o encontra,  
vida eterna encontrou. 
 
Evangelho: Mc 4, 26-34 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia. 
Presid: Jesus, o grande semeador da 
Palavra de Deus, colocou em cada um 
de nós uma pequena semente, depende 
de nós deixá-la germinar e crescer. Va-
mos pedir em oração, ao Pai, para que 
esta semente plantada em nós não 
morra. 
 
1. Senhor, que o Papa Francisco, com 
alegria sempre renovada, conduza a co-
munidade cristã na construção do teu 
Reino. Peçamos: 
 
Todos: Venha a nós o vosso reino! 
 
2. Senhor, que nossos governantes se 
sensibilizem com o nosso povo margi-
nalizado e sofrido. Peçamos: 
 
3. Senhor, por aqueles que vivem no 
erro ou na ignorância, para que os seus 
corações e suas mentes se abram á ver-
dade que liberta. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós aqui reunidos, 
para que a tua Palavra e os Sacramen-
tos nos façam autênticos discípulos e 
missionários de Jesus. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor de amor e bondade, 
acolhei os pedidos de nossa comuni-
dade para que juntos possamos cons-
truir o teu Reino. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
Todos: Amém. 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação das oferendas 
Anim: Preparemos a mesa santa que 
nos alimenta como irmãos e irmãs e nos 
dá força para sermos evangelizadores. 
 



Canto 
(Zé Vicente) 

1. As mesmas mãos que plantaram a 
semente, aqui estão. 
O mesmo pão que a mulher preparou, 
aqui está. 
O vinho novo que a uva sangrou, jorrará 
no nosso altar! 
 
Refrão 
A liberdade haverá, a igualdade ha-
verá, 
E nessa festa onde a gente é irmão, 
O Deus da vida se faz comunhão! 
 
2. Na flor do altar brilha o sonho da paz 
mundial, 
Na luz acesa é a fé que palpita hoje em 
nós, 
Do Livro aberto o amor se derrama total, 
no nosso altar! 
 
3. Bendito sejam os frutos da terra de 
Deus! 
Bendito seja o trabalho e a nossa união!  
Bendito seja Jesus, que conosco estará, 
além do altar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que pelo pão e o vinho  
alimentais a vida dos seres humanos  
e os renovais pelo sacramento,  
fazei que jamais falte este sustento  
ao nosso corpo e à nossa alma.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém  
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias III (VI – C) 
(Missal – pg. 854) 
 
IV. RITO DE COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(Hinário Litúrgico) 

Refrão: (Mc 4, 31-32) 
O Reino de Deus, 
Qual grão de mostarda, 
Se faz grande arbusto, 
Das aves pousada. (bis) 
 

Salmo 146 (145) 
1. Dá louvor a Deus, minh’alma! 
Vou louvá-lo, sem parar! 
Louvarei sempre o meu Deus, 
Todo tempo que eu durar. 
Não confio em poderosos, 
Homem algum vai nos salvar. 
 
2. Ele fez o céu e a terra 
E Ele fez, também, o mar 
E ao que vive em suas águas, 
Ele nunca há de faltar. 
Faz justiça aos oprimidos, 
Vem sua fome saciar. 
 
3. O Senhor liberte os presos, 
Faz os cegos enxergarem, 
Dá aos justos seu amor, 
Faz os curvos levantarem. 
Dá pousada aos viajantes 
E aos que nele confiarem. 
 
4. O Senhor é o Pai dos órfãos, 
Das viúvas o amparo. 
Ele faz que os pecadores 
Errem a estrada, até no claro. 
O Senhor reinará sempre 
E é Sião seu santuário. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia  
prefigura a união dos fiéis em vosso 
amor;  
fazei que realize também  
a comunhão na vossa Igreja.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Que o Deus da paz e da justiça 
vos abençoe para que possam expandir 
o seu Reino no mundo. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos) 
 
Canto final 



(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci 

Farias) 

1. Irmão sol, com irmã luz, 
Trazendo o dia pela mão. 
Irmão céu, de intenso azul, 
A invadir o coração, Aleluia! 
 
Refrão 
Irmãos, minhas irmãs, 
Vamos cantar nesta manhã, 
Pois renasceu mais uma vez 
A criação nas mãos de Deus. 
Irmãos, minhas irmãs 
Vamos cantar, aleluia, aleluia, ale-
luia! 
 
2. Minha irmã terra,  
Que ao pé dá segurança de chegar. 
Minha irmã planta,  
Que está suavemente a respirar, ale-
luia! 
 
3. Irmã flor, que mal se abriu, 
Fala do amor que não tem fim. 
Água irmã, que nos refaz  
E sai do chão cantando assim: ale-
luia! 
 
4. Passarinhos, meus irmãos, 
Com mil canções a ir e vir; 
Homens todos, meus irmãos, 
Que vossa voz se faça ouvir: aleluia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 12º DOMINGO DO  

TEMPO COMUM. 
(20/06/21) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 



(Taizé) 

Onde reina amor, fraterno amor, 
Onde reina amor, Deus aí está. 
 
Anim: Nesta páscoa semanal, veremos 
que muitas vezes temos a impressão de 
que Jesus está dormindo, como diz o 
Evangelho de hoje, e que não percebe o 
que se passa conosco. Mas Jesus nos 
mostra seu poder transformador, fa-
zendo que vençamos os obstáculos nas 
situações em que não O sentimos. Ele 
não nos abandona, por isso, seja qual 
for a tempestade, vamos poder contar 
sempre com sua presença. 
 
Canto de Abertura 
(L: Charles H. Gabriel/ M: Ada Blenkhom) 

1. Tu anseias, eu bem sei, a salva-
ção.  
Tens desejo de banir a escuridão.  
Abre, pois, de par em par, seu cora-
ção  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Refrão 
Deixa a luz do céu entrar. (bis) 
Abre bem as portas do seu coração  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer ha-
bitar,  
Para as trevas do pecado dissipar,  
Teu caminho e coração iluminar;  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
3. Que alegria andar ao brilho dessa 
luz! 
Vida eterna e paz no coração pro-
duz! 
Oh! aceita agora o Salvador Jesus, 
E deixa a luz do céu entrar! 
 
Antífona de Entrada 
O Senhor é a força de seu povo,  
fortaleza e salvação do seu Ungido.  
Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai 
vossa herança: 
e governai para sempre os vossos ser-
vos. 
 
Saudação do Presidente 
(Fraterna e alegre) 
 
Ato Penitencial 

Presid: Navegando na vida da comuni-
dade, nem sempre remamos na mesma 
direção e assim ficamos impedidos de 
passar para a outra margem. Por isso, 
como comunidade, peçamos perdão.  
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, que sois fonte de amor, 
tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Anim: Cristo, que sois o pão vivo des-
cido do céu, tende piedade de nós. 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, que sois misericórdia, 
tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós.  
 
Presid: Pai de amor, olhe para nós que 
confiamos em sua misericórdia, perdoe 
os 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 Unigê-
nito. 
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 o Senhor 
sempre nos conduza em seu amor, para 
que possamos, com atitudes serenas, 
dar soluções aos problemas de nossa 
vida. 
 
Presid.: Senhor, nosso Deus,  
dai-nos por toda a vida  
a graça de vos amar e temer,  
pois nunca cessais de conduzir  
os que firmais no vosso amor.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus nos convida a 
não temer desafios, a não ter medo nem 
mesmo de tempestades, porque o Se-
nhor sempre está conosco. 
 
Canto 
(Agostinha Vieira de Melo) 
Que arda como brasa,  
Tua Palavra nos renove: 
Esta chama que a boca proclama! 
 
1ª Leitura: Jó 38, 1.8-11  
 
Salmo Responsorial: Sl. 106 
Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom,  
porque eterna é a sua misericórdia! 
 
2ª Leitura: 2 Cor 5, 14-17 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Um grande profeta surgiu,  
surgiu, e entre nós se mostrou,  
é Deus que seu povo visita,  
seu povo Deus visitou. 
 
Evangelho: Mc 4, 35-41  
 
Homilia 
 
 
Profissão de Fé 
 

Oração da Assembléia 
Presid: Com a confiança de que Deus 
está sempre pronto para ouvir nossas 
preces, façamos nossos pedidos. 
 
1. Senhor, que a Igreja possa conduzir 
seus fiéis, conforme os desígnios de 
Cristo. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece. 
 
2. Senhor, que os governantes olhem 
com carinho os mais necessitados, para 
que eles possam ter uma vida mais justa 
e digna. Peçamos: 
 
3. Senhor, por todos que perderam a es-
perança, possam sentir o seu poder 
transformador. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós aqui reunidos, 
que possamos ser verdadeiros agentes 
transformadores para a comunidade. 
Peçamos: 
 
 (Outras intenções) 
 
Presid: Considerai, ó Pai, as dificulda-
des pelas quais passamos em nossas 
vidas pessoais e na vida comunitária, e 
considerai com carinho nossos pedidos, 
para que possamos navegar seguros 
com teu Filho e nosso Senhor no mar da 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação dos dons 
Anim: Deus nos deu seu próprio Filho 
como exemplo de amor profundo. Se 
quisermos seguir o exemplo de nosso 
Senhor Jesus, devemos partilhar com 
os irmãos do mesmo amor que Ele par-
tilhou conosco. 
 
Canto 
(Zé Vicente) 

1. As mesmas mãos que plantaram a 
semente, aqui estão. 
O mesmo pão que a mulher preparou, 
aqui está. 
O vinho novo que a uva sangrou, jorrará 
no nosso altar! 
 



Refrão 
A liberdade haverá, a igualdade ha-
verá, 
E nessa festa onde a gente é irmão, 
O Deus da vida se faz comunhão! 
 
2. Na flor do altar brilha o sonho da paz 
mundial, 
Na luz acesa é a fé que palpita hoje em 
nós, 
Do Livro aberto o amor se derrama total, 
no nosso altar! 
 
3. Bendito sejam os frutos da terra de 
Deus! 
Bendito seja o trabalho e a nossa união!  
Bendito seja Jesus, que conosco estará, 
além do altar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Acolhei, ó Deus, este sacrifício  
de reconciliação e louvor,  
e fazei que, purificados por ele,  
possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias III – 6C 
(Missal p., 854) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
Comunhão 
Canto 
1. Se as águas do mar da vida quiserem 
te afogar, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Se as tristezas desta vida quiserem te 
sufocar,  
Segura na mão de Deus e vai. 
 
Refrão 
Segura na mão de Deus. 
Segura na mão de Deus, 
Pois ela, ela te sustentará. 
Não temas, segue adiante,  
E não olhes para trás: 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
2. Se a jornada é pesada e te cansas 
na caminhada,  

Segura na mão de Deus e vai; 
Orando, jejuando, confiando e confes-
sando, 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
3. O Espírito do Senhor sempre te re-
vestirá, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Jesus Cristo prometeu que jamais te 
deixará: 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
4. A Virgem Mãe do Senhor sempre te 
acompanhará, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Os caminhos de Maria com amor per-
correrás. 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio)  
 
Oração depois da comunhão 
Renovados pelo Corpo e Sangue do 
vosso Filho,  
nós vos pedimos, ó Deus,  
que possamos receber um dia,  
resgatados para sempre,  
a salvação que devotamente estamos 
celebrando.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Benção  final 
Presid: Que o Senhor de bondade e mi-
sericórdia, volte seu olhar para cada um 
e nos dê a proteção em todos os mo-
mentos de nossa vida, principalmente 
nos mais difíceis. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos 
com carinho) 
 
Canto final 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci 

Farias) 

1. Irmão sol, com irmã luz, 
Trazendo o dia pela mão. 
Irmão céu, de intenso azul, 
A invadir o coração, Aleluia! 



 
Refrão 
Irmãos, minhas irmãs, 
Vamos cantar nesta manhã, 
Pois renasceu mais uma vez 
A criação nas mãos de Deus. 
Irmãos, minhas irmãs 
Vamos cantar, aleluia, aleluia, ale-
luia! 
 
2. Minha irmã terra,  
Que ao pé dá segurança de chegar. 
Minha irmã planta,  
Que está suavemente a respirar, ale-
luia! 
 
3. Irmã flor, que mal se abriu, 
Fala do amor que não tem fim. 
Água irmã, que nos refaz  
E sai do chão cantando assim: ale-
luia! 
 
4. Passarinhos, meus irmãos, 
Com mil canções a ir e vir; 
Homens todos, meus irmãos, 
Que vossa voz se faça ouvir: aleluia! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA 

(24/06/21) 
 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
Dá tua paz, Senhor! 
Dá tua paz, Jesus, para os nossos dias! 
 
Anim: Lembremos hoje o nascimento 
de João Batista. Festejar o seu nasci-



mento significa aceitar a luz que ele re-
vela - Cristo - e proclamar com a palavra 
e a vida que a salvação já chegou para 
todos. Vamos pedir a Deus, por inter-
cessão de São João que possa aben-
çoar toda nossa Igreja que vê nele o 
grande anunciador de Jesus Cristo. 
 
Canto Abertura 
(L: Pe. Pedro Brito Guimarães/ M:Frei Fabreti) 

Refrão 
Eis-me aqui, Senhor!  
Eis-me aqui Senhor! 
Pra fazer tua vontade, pra viver do teu 
amor! 
Pra fazer tua vontade, pra viver do teu 
amor! 
Eis-me aqui, Senhor! 
 
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, 
Por caminhos nunca visto me enviou, 
Sou chamado a ser fermento, sal e luz, 
E, por isso, respondi: aqui estou! 
 
2. Ele pôs em minha boca uma canção, 
Me ungiu como profeta e trovador,  
da história e da vida do meu povo 
E por isso respondi: aqui estou! 
 
3. Ponho a minha confiança no Senhor, 
Da esperança sou chamado a ser sinal, 
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, 
E por isso respondi: aqui estou! 
 

Antífona de entrada 
Houve um homem enviado por Deus: 
o seu nome era João. 
Veio dar testemunho da luz 
e preparar para o Senhor. 
Um povo bem disposto a recebê-Lo  
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: João Batista foi escolhido por 
Deus para anunciar a vinda de Jesus. 
Muitas pessoas de toda a região da Ju-
déia e de Jerusalém procuravam João 
para serem batizadas por ele no rio 
Jordão, confessando os seus pecados. 
O Batismo é um momento muito impor-
tante na vida do cristão. Ele une as 
pessoas a Deus. Nos faz pertencer a 
uma só família. 

Como estamos vivendo nosso ba-
tismo? 
Nossa vida é testemunho que perten-
cemos à grande família de Deus? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/M: Ir. Míria T. 

Kolling) 

1. Pelos pecados, erros passados;  
Por divisões na Tua Igreja, ó Jesus.           
 
Refrão:  
Senhor, piedade! (Cristo, piedade).  
Senhor, piedade!  
Senhor, piedade, piedade de nós!        
 
2. Quem não te aceita, quem te rejeita, 
Pode não crer por ver cristãos que vi-
vem mal!      
 
3. Hoje, se a vida é tão ferida,  
Deve-se à culpa, à indiferença dos cris-
tãos.  
 
Presid: Ó Pai, olhe para nossa peque-
nez, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Hino do Glória 
(Rezado entre lado 1 e lado 2) 
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 Unigê-
nito. 
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 faça 
com que possamos também ser anunci-
adores de Cristo, como foi João Batista. 
 
Presid: Ó Deus, que suscitastes São 
João Batista,  
a fim de preparar para o Senhor um 
povo perfeito,  
concedei à vossa Igreja as alegrias es-
pirituais  
e dirigi nossos passos no caminho da 
salvação e da paz.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA  
Anim: Em cada missa, o anúncio da Pa-
lavra de Deus repete o tema que João 
Batista fazia ressoar às margens do Jor-
dão: “Convertei-vos”. Vamos ouvir com 
atenção esta Palavra e também avaliar 
nossa conversão diante de Deus. 
 
Canto 
Senhor, tua Palavra que é de salvação, 
morada sempre encontre no meu cora-
ção. 
 
1ª Leitura: Is. 49, 1- 6 
 
Salmo Responsorial: Sl 138 
Eu vos louvo e vos dou graças, ó Se-
nhor, 
porque de modo admirável me for-
mastes! 
 
2ª Leitura: At. 13, 22-26 
 
Aclamação ao Evangelho. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Será chamado, ó menino, o profeta do 
Altíssimo: 
irás diante do Senhor, preparando-lhe 
os caminhos. 
 
Evangelho: Lc 1, 57-66.80 

 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: O deserto para João é o lugar 
da meditação. Ir ao deserto era encon-
trar-se com Deus. Assim é quando reza-
mos, devemos nos colocar em verda-
deira intimidade com o Pai. 
 
1. Senhor, fortalecei a tua Igreja, for-
mada pelo povo que recebeu a vida 
nova no batismo, a fim de que se torne 
um sinal de esperança para o mundo de 
hoje. Peçamos: 
 
Todos: São João Batista, ouvi-nos 
Senhor. 
 
2. Senhor, dai aos nossos governantes, 
a certeza absoluta de tua presença, 
para que não sejam tentados a inverter 
a ordem: em vez de servirem a Deus, 
querer que Deus os sirvam. Peçamos: 
 
3. Senhor, dai o Espírito Santo aos que 
proclamam o Evangelho! Sejam eles o 
testemunho vivo do teu Filho. Peçamos: 
 
4. Senhor, concedei a fé e a esperança 
nesta dura caminhada e a vida plena 
que Cristo nos mereceu. Peçamos: 
 
(Outras intenções)  
 
Presid: Senhor, abençoe teu povo para 
que possa obter tudo quanto lhe con-
cede pedir, confiando na intercessão de 
São João Batista. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Anim: Deus mesmo quis estabelecer 
João como precursor daquele que deve-
mos ouvir e seguir. O que foi anunciado 
pelo Batista está agora no meio de nós. 
É Ele mesmo que está aqui e se faz 
nosso alimento. 
 
Canto. 
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! 



Sentir-se Igreja reunida a celebrar. 
Apresentando os frutos do caminho, 
No pão e vinho, ofertas deste altar. 
 
Refrão 
Bendito sejais por todos os dons! 
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! 
Bendito, Bendito, 
Bendito seja Deus para sempre. (bis) 
 
2. Que grande bênção servir nesta mis-
são, 
Missão de Cristo, tarefa do cristão. 
Tornar-se Igreja, formar comunidade, 
Ser solidário, tornar-se um povo irmão. 
 
3. Que graça imensa viver a mesma fé; 
Ter esperança de um mundo bem me-
lhor, 
Na caridade sentir-se familiares, 
Lutando juntos em nome do Senhor. 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, acorrendo ao altar com nossos 
dons,  
celebrando com a devida honra  
o nascimento de São João Batista,  
que anunciou a vinda do Salvador do 
mundo,  
e o mostrou presente entre os homens.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém  
 
Oração Eucarística II 
(Missal – pg. 478) 
 
Prefácio 
(Missal, p. 601) 
 
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. 
 
Proclamamos, hoje, as maravilhas  
que operastes em São João Batista,  
precursor de vosso Filho e Senhor 
nosso,  
consagrado como o maior  
entre os nascidos de mulher. 
 
Ainda no seio materno,  
ele exultou com a chegada do Salvador 
da humanidade  

e seu nascimento trouxe grande alegria. 
 
Foi o único dos profetas  
que mostrou o Cordeiro redentor. 
Batizou o próprio autor do Batismo,  
nas águas assim santificadas  
e, derramando seu sangue,  
mereceu o perfeito testemunho de 
Cristo. 
 
Por essa razão,  
unidos aos anjos e a todos os santos,  
nós vos aclamamos, jubilosos,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(Pe. José Weber) 

Refrão 
Vem, ó Senhor, com o teu povo cami-
nhar, 
Teu corpo e sangue, vida e força vem 
nos dar. 
 
1. A Boa-Nova proclamai com alegria. 
Deus vem a nós, Ele nos salva e nos re-
cria. 
E o deserto vai florir e se alegrar. 
Da terra seca, flores, frutos vão brotar. 
 
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para sal-
var,  
Com sua força vamos juntos caminhar 
E construir um mundo novo e libertado 
Do egoísmo, da injustiça e do pecado. 
 
3. Uma voz clama no deserto com vigor: 
"Preparai hoje os caminhos do Senhor!" 
Tirai do mundo a violência e a ambição, 
Que não vos deixam ver o outro vosso 
irmão. 
 
4. Distribuí os vossos bens com igual-
dade, 
Fazei na terra germinar fraternidade. 
O Deus da vida marchará com o seu 
povo, 
E homens novos viverão num mundo 
novo. 
 



5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua 
gente, 
Que luta e sofre, porém crê que está 
presente. 
Não abandones os teus filhos, Deus fiel, 
Porque teu nome é Deus-conosco: 
Emanuel. 
 
Momento de Interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão. 
Restaurados, ó Deus,  
à mesa do Cordeiro divino, 
concedei que a vossa Igreja,  
alegrando-se pelo nascimento de São 
João Batista,  
reconheça no Cristo, por ele anunciado,  
Aquele que nos faz renascer.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Ó Deus, que é nosso Pai e nos 
reuniu hoje para celebrar a festa de São 
João Batista vos abençoe, vos proteja 
de todo o mal e vos confirme na sua paz. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Cristo Senhor, que manifes-
tou em São João Batista a força renova-
dora da Páscoa, vos torne testemunhas 
do seu Evangelho. 
Todos: Amém 
 
Presid: O Espírito Santo que em São 
João Batista nos ofereceu um sinal de 
solidariedade fraterna, vos torne capa-
zes de criar na Igreja uma verdadeira 
comunhão de fé e amor.  
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos) 
 
Canto Final  
1. Vibra uma canção 
De esperança e alegria. 
Surge no horizonte 
O raiar de um novo dia. 
 
Canta, dança, entra na festa, 

Sente a alegria de viver. 
Olha o céu sorrindo,  
Vê a beleza deste renascer 
 
Canta, dança nesta ciranda, 
Sonha de novo sem temer. 
Vai à cidade, 
Leva a notícia deste amanhecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 13º DOMINGO DO  

TEMPO COMUM. 
(27/06/21) 

 
I. RITOS INICIAIS        
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina amor, fraterno amor, 
Onde reina amor, Deus aí está. 
 
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus, 
somos convidados a pensar e valorizar 
a vida e não a morte. Deus nos chama à 
vida, como fez hoje para a filha de Jairo. 
Do princípio ao fim da Bíblia, um sentido 
profundo da vida em todas as suas for-
mas e um senso puríssimo de Deus, nos 
revelam na vida, que a pessoa humana 
persegue, com incansável esperança, 
um dom sagrado em que Deus faz res-
plandecer o seu mistério. 
 



Canto de Abertura 
(L: Charles H. Gabriel/ M: Ada Blenkhom) 

 

1. Tu anseias, eu bem sei, a salva-
ção.  
Tens desejo de banir a escuridão.  
Abre, pois, de par em par, seu cora-
ção  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
Refrão 
Deixa a luz do céu entrar. (bis) 
Abre bem as portas do seu coração  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer ha-
bitar,  
Para as trevas do pecado dissipar,  
Teu caminho e coração iluminar;  
E deixa a luz do céu entrar. 
 
3. Que alegria andar ao brilho dessa 
luz! 
Vida eterna e paz no coração pro-
duz! 
Oh! aceita agora o Salvador Jesus, 
E deixa a luz do céu entrar! 
 
Antífona de Entrada 
Povos todos, aplaudi e aclamai a       
Deus 
com brados de alegria. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: “Deus não criou a morte, nem 
se alegra com a ruína dos que vivem. 
Pois Ele criou tudo para a existência” 
(Sb 1, 13-14). 
Como somos nós diante da morte? 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, fortaleza de nossa vida, 
tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Anim: Cristo, fonte de todo bem, tende 
piedade de nós. 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, rico em misericórdia, 
tende piedade de nós. 

Todos: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 
Presid: Pai de misericórdia, ajude-nos 
em nossa fé na ressurreição, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
Todos: Amém. 
 
Hino do Glória 
(Rezado 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 Unigê-
nito. 
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 possamos 
cada vez mais crer na ressureição de 
nossa vida. Rezemos de um modo es-
pecial por todos os nossos dizimistas. 
 
Presid: Ó Deus, pela vossa graça,  
nos fizestes filhos da luz. 
Concedei que não sejamos envolvidos 
pelas trevas do erro,  
mas brilhe em nossas vidas a luz da 
vossa verdade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 



 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Deus é Pai de quem procede a 
vida. E o Cristo é a “Ressureição e a 
vida”. 
 
Canto: 
(Agostinha Vieira de Melo) 

Que arda como brasa,  
Tua Palavra nos renove: 
Esta chama que a boca proclama! 
 
1ª Leitura: Sb 1, 13-15; 2,23-24 
 
Salmo Responsorial: 29 
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me li-
vrastes  
e preservastes minha vida da morte! 
 
2ª Leitura: 2Cor 8, 7.9.13-15 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e 
a morte;  
fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a 
vida imperecíveis.  
 
Evangelho: Mc 5, 21-43   
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia. 
Presid: Nosso Deus é Deus dos vivos e 
não dos mortos. Não se alegra com a 
morte de ninguém. Peçamos que dê a 
seus filhos e filhas a vida sem fim. 
 
1. Senhor, que a Igreja manifeste com 
sua fé o Deus da vida, e viva como co-
munidade de ressuscitados Peçamos: 
 
Todos: Deus da vida, ouvi-nos! 
 
2. Senhor, que nossos governantes pos-
sam aprovar leis que acabem com a in-
justiça e assim nosso povo possa ter 
mais vida. Peçamos: 
 
3. Senhor, por aqueles vêem, com 
medo, aproximar-se o dia de sua morte, 

para que abram os corações à pro-
messa de Cristo que venceu a morte. 
Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós aqui reunidos, 
para que sejamos testemunhas da Res-
surreição do Teu Filho e a nossa ressur-
reição. Peçamos: 
 
5. Senhor, por todos os nossos dizimis-
tas, que com a sua contribuição mensal 
com a parte material de nossa comuni-
dade, nos ajudam a proclamar a Ressur-
reição de Cristo e a nossa. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, fazei que possamos 
participar no mistério do Corpo e do 
Sangue do Teu Filho, para que nossa 
vida possa ser sem fim. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação das oferendas 
Anim: Jesus, curando o homem das do-
enças e libertando-o da morte, revela-se 
como o Senhor da vida. Pronuncia as-
sim, com um sinal, a sua e nossa ressur-
reição. A Eucaristia também é um sinal 
profético: o que aconteceu com Ele, 
também se dará conosco. A morte não 
tem poder sobre quem crê Nele; é ape-
nas uma condição de passagem para 
uma vida imortal. 
 
Canto 
(Zé Vicente) 

1. As mesmas mãos que plantaram a 
semente, aqui estão. 
O mesmo pão que a mulher preparou, 
aqui está. 
O vinho novo que a uva sangrou, jorrará 
no nosso altar! 
 
Refrão 
A liberdade haverá, a igualdade ha-
verá, 
E nessa festa onde a gente é irmão, 
O Deus da vida se faz comunhão! 
 
2. Na flor do altar brilha o sonho da paz 
mundial, 



Na luz acesa é a fé que palpita hoje em 
nós, 
Do Livro aberto o amor se derrama total, 
no nosso altar! 
 
3. Bendito sejam os frutos da terra de 
Deus! 
Bendito seja o trabalho e a nossa união!  
Bendito seja Jesus, que conosco estará, 
além do altar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que nos assegurais  
os frutos dos vossos sacramentos,  
concedei que o povo reunido para vos 
servir  
corresponda à santidade dos vossos 
dons.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém  
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias III (VI – C) 
(Missal – pg. 854) 
 
IV. RITO DE COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
1. Se as águas do mar da vida quiserem 
te afogar, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Se as tristezas desta vida quiserem te 
sufocar,  
Segura na mão de Deus e vai. 
 
Refrão 
Segura na mão de Deus. 
Segura na mão de Deus, 
Pois ela, ela te sustentará. 
Não temas, segue adiante,  
E não olhes para trás: 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
2. Se a jornada é pesada e te cansas 
na caminhada,  
Segura na mão de Deus e vai; 
Orando, jejuando, confiando e confes-
sando, 
Segura na mão de Deus e vai. 
 

3. O Espírito do Senhor sempre te re-
vestirá, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Jesus Cristo prometeu que jamais te 
deixará: 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
4. A Virgem Mãe do Senhor sempre te 
acompanhará, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Os caminhos de Maria com amor per-
correrás. 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo,  
que oferecemos em sacrifício  
e recebemos em comunhão,  
nos transmitam um vida nova,  
para que, unidos a vós pela caridade 
que não passa,  
possamos produzir frutos que permane-
çam. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Que o Deus da ressurreição os 
abençoe para que possam expandir o 
seu Reino no mundo. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a to-
dos) 
 
Canto final 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci 

Farias) 

1. Irmão sol, com irmã luz, 
Trazendo o dia pela mão. 
Irmão céu, de intenso azul, 
A invadir o coração, Aleluia! 
 
Refrão 
Irmãos, minhas irmãs, 
Vamos cantar nesta manhã, 
Pois renasceu mais uma vez 
A criação nas mãos de Deus. 



Irmãos, minhas irmãs 
Vamos cantar, aleluia, aleluia, ale-
luia! 
 
2. Minha irmã terra,  
Que ao pé dá segurança de chegar. 
Minha irmã planta,  
Que está suavemente a respirar, ale-
luia! 
 
3. Irmã flor, que mal se abriu, 
Fala do amor que não tem fim. 
Água irmã, que nos refaz  
E sai do chão cantando assim: ale-
luia! 
 
4. Passarinhos, meus irmãos, 
Com mil canções a ir e vir; 
Homens todos, meus irmãos, 
Que vossa voz se faça ouvir: aleluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


