
COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 2º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(15/01/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: Com esta celebração já estamos 
no Tempo Comum, Primeira parte, que 
começou na segunda-feira após o Batis-
mo do Senhor e vai até a terça feira antes 
da Quarta feira de Cinzas. 
Ele prolonga o sabor, o perfume e o brilho 
da festa pascal no cotidiano da vida e nos 
ajuda a descobrir o dia-a-dia como um 
tempo de graça e salvação. Tempo de 
vida nova e ressurreição, por isso cha-
mamos o domingo de “páscoa semanal de 
Jesus”. 
Nesta celebração Jesus é apontado por 
João Batista como o “Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo” (Jo 1,29). 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Que toda a terra se prostre diante de vós, 
ó Deus,  
e cante louvores ao vosso nome, Deus 
altíssimo! 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Bênção e aspersão da água 

Anim: Somos convidados a participar da 
mesma missão de Jesus que é "tirar o 
pecado do mundo". 
O nosso batismo é o compromisso mais 
concreto que assumimos com o Senhor 
nesta missão. 
Vamos participar deste momento da litur-
gia em que lembramos o nosso Batismo. 
O presidente fará agora a oração sobre a 
água. 
 
Presid: Bendito sejais, Senhor Deus de 
todas as águas, que o mundo e a humani-
dade fizestes surgir das primeiras águas 
de vossa criação e pelas águas libertastes 
da escravidão, o vosso povo santo. Vós 
santificastes as águas do Jordão, fazendo 
nela mergulhar o vosso Filho Jesus. Por 
isso, nós vos pedimos, vinde agora por 
meio do Espírito Santo e santificai esta 
água. Que todas as pessoas que recebe-
rem desta água, sejam de novo nascidas 
pela comunhão convosco, passem das 
trevas à vossa luz admirável, no mistério 
da Páscoa do vosso Filho Jesus e, se 
tornem vossos filhos e filhas amados. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Aspersão da água 
Amin: Toda a comunidade será agora 
aspergida por esta água, lembrando o 
nosso Batismo. 
 
Canto 
(Reginaldo Veloso) 

1. Eu vi, eu vi, foi a água a manar, 
do lado direito do Templo a jorrar: 
 
Refrão: Amém, Amém, Amém, Aleluia! 
Amém, Amém, Amém, Aleluia! ( bis)  
 
2. E quantos foram por ela banhados, 
cantaram o canto dos que foram salvos: 
 
3. Louvai, louvai e cantai ao Senhor, 
porque ele é bom e sem fim seu amor; 
 
4. Ao Pai a glória e ao Ressuscitado 
e seja o Divino pra sempre louvado! 
 
5. V. Quão grande, ó Deus, é a vossa 
bondade, 
R. Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-
me! 
 



Presid: Ó Deus, criador de todas as 
águas, por vossa misericórdia tende com-
paixão de nós, lava-nos de todo pecado 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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 como João 
Batista, possamos reconhecer Jesus, nos 
lugares onde frequentamos. 
 
Presid: Deus eterno e todo-poderoso,  
que governais o céu e a terra,  
escutai com bondade as preces do vosso 
povo  
e dai ao nosso tempo a vossa paz.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Na Palavra de Deus proclamada na 
celebração está a presença viva de Cristo. 
Que possamos reconhecê-lo nas Sagra-
das Escrituras. 

 
Canto  
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz! 
 
1ª Leitura: Is 49, 3.5-6 
 
Salmo Responsorial: Sl 39 
Eu disse: Eis que venho, Senhor, 
com prazer faço a vossa vontade! 
 
2ª Leitura: 1Cor 1, 1-3 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
A Palavra se fez carne, entre nós ela 
acampou;  
todo aquele que a acolheu, de Deus filho 
se tornou. 
 
Evangelho: Jo 1, 29-34 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Ao Pai que dá seu Filho como 
“Cordeiro de Deus” para tirar o pecado do 
mundo, façamos nossos pedidos. 
 
1. Senhor, esteja sempre presente em tua 
Igreja para que seja luz a iluminar todas 
as pessoas. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, seja a nossa luz!  
 
2. Senhor, faça com que nossos gover-
nantes possam mostrar sempre a luz da 
esperança para tantos irmãos e irmãs 
sofredores. Peçamos: 
 
3. Senhor, faça sua morada entre os de-
samparados, os famintos e os doentes, 
para que sejam aliviados de seus sofri-
mentos. Peçamos 
 
4. Senhor, seja a esperança de todos nós 
teus filhos e filhas, que aguardamos tua 
salvação, para que nossa espera não seja 
em vão. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 



 
Presid: Senhor, não és um Deus de tris-
teza e desorientação, mas de alegria e 
plenitude; enchei com sua riqueza os que 
chamais e dai tua força aos que vacilam 
no caminho. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Em todas as nossas celebrações 
rezamos: "Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo, tende piedade de nós!" 
Que esta oração possa brotar do fundo do 
nosso coração, pois sabemos que só do 
alto pode vir a força para perdoar nossos 
pecados e fortalecer a nossa vocação de 
continuar a missão de Jesus. Apresenta-
mos este propósito ao Pai, junto com o 
pão e o vinho. 
 
Canto 
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 
É o melhor que te posso ofertar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Concedei-nos, ó Deus, a graça  
de participar constantemente da Eucaris-
tia,  
pois todas as vezes que celebramos este 
sacrifício  
torna-se presente a nossa redenção.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias I - (VI –A) 
(Missal p., 842) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 

 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
1. Cristo, missionário do Pai, 
Vem a nós neste pão, 
E se dá em amor, doação, 
Para os irmãos. 
 
Refrão 
Como o Pai enviou seu Filho Jesus, 
Hoje também nos envia, 
Para no mundo ser luz, 
Como Jesus! 
 
2. Cristo, boa-nova do Pai, 
Com a vida ensinou, 
Ser fiel na missão, 
Até o fim, para os irmãos. 
 
3. Cristo, viva imagem do Pai, 
Vem a nós revelar, 
Como ser e fazer, 
Pra servir, nossos irmãos. 
 
4. Cristo, a verdade do Pai, 
Vem de nós afastar, 
Todo mal que desfaz, 
No temor nossos irmãos. 
 
5. Cristo, a bondade do Pai, 
Vem a nós perdoar, 
Renovar pra seguir, 
Com vigor, junto aos irmãos. 
 
6. Cristo, a justiça do Pai,  
Vem a nós indicar, 
Como agir sem ferir, 
O amor para os irmãos. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Penetrai-nos, ó Deus,  
com o vosso Espírito da caridade,  
para que vivam unidos no vosso amor  
os que alimentais com o mesmo pão.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos  
 
Bênção final 



Presid: Concedei, ó Deus, a teus fiéis a 
bênção desejada, para que nunca se afas-
tem de tua vontade e sempre se alegrem 
com os teus benefícios. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos 
com carinho). 
 
Canto Final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  

caminhaste rumo ao teu Senhor!  

Vem olhar nosso caminho  

pra que ninguém ande sozinho.  

 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 3º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(22/01/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: Nesta páscoa semanal de Jesus 
recordamos o chamado feito aos primeiros 
discípulos. Mas o chamado de Jesus não 
é só para Pedro e André, Tiago e João, 
mas para todos nós. Todos somos cha-
mados a deixar tudo para seguir Jesus, 
anunciar a Boa Nova e fazer gestos de 
salvação. Todos somos chamados a nos 
converter, porque o Reino de Deus deve 
ser construído. Todos nós somos “pesca-
dores” para tirar nossos irmãos e irmãs 
das ameaças do mal e da morte. 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Cantai ao Senhor um canto novo,  
cantai ao Senhor, ó terra inteira;  
esplendor, majestade e beleza  
brilham no seu templo santo. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: “O Senhor é minha luz e salva-
ção”, assim vamos cantar no Salmo Res-

ponsorial de hoje. Será que temos esta 
verdade em nossa vida? 
(Momento de silêncio) 
 
Anim: Senhor, luz do mundo, tende pie-
dade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Anim: Cristo, que nos mostra o caminho 
da conversão, tende piedade de nós. 
 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
 
Anim: Senhor, esperança de Salvação, 
tende piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Presid: Deus todo-poderoso, olhai nossa 
vontade em ajudar na evangelização, per-
doai nosso pecado e nos conduza à vida 
eterna. 
Todos: Amém 
 
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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 ser 
a luz de Cristo para tantos irmãos e irmãs. 
 
Presid: Deus eterno e todo-poderoso,  
dirigi a nossa vida segundo o vosso amor,  
para que possamos, em nome do vosso 
Filho,  
frutificar em boas obras.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Que a Palavra de Deus possa 
acender Cristo-luz em nós.  
 
Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz! 
 
1ª Leitura: Is 8, 23b-9,3 
 
Salmo Responsorial: Sl 26 
O Senhor é minha luz e salvação. 
O Senhor é a proteção da minha vida.  
 
2ª Leitura: 1Cor 1, 10-13.17 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Pois do Reino a Boa Nova Jesus anuncia-
va 
e as dores do seu povo com poder, Jesus 
curava. 
 
Evangelho: Mt 4, 12-23 ou Mt 4, 12-17 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Ao Senhor que é “luz e salvação”, 
elevemos nosso coração em prece para 
que na sua bondade atenda os nossos 
pedidos. 
 
1. Senhor, que tua Igreja, irradie sempre a 
luz do Cristo, diante desta realidade de 
escuridão em que vivemos nos nossos 
dias. Peçamos: 
 

Todos: Senhor, seja sempre a nossa 
luz. 
 
2. Senhor, que tua luz irradie os nossos 
governantes e assim possam olhar com 
mais carinho o nosso povo pobre e sofre-
dor. Peçamos: 
 
3. Senhor, que nossa comunidade possa 
receber a tua luz e resplandece-la a tantos 
irmãos e irmãs que vivem na escuridão do 
erro e do pecado. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós, que ouvindo o 
teu chamado de conversão, possamos 
ajudar na construção do Reino de justiça e 
paz. Peçamos:  
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Enviai Senhor, o teu Espírito de 
verdade, para que tua Palavra converta 
nosso coração e renove nossa existência. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas 
Anim: Somos chamados a ser luz no 
mundo escuro em que vivemos. Os cha-
mados que têm coragem de dar uma res-
posta afirmativa a Deus devem dar teste-
munho da esperança em suas comunida-
des. Vamos apresentar ao Pai nossa co-
ragem de resposta juntamente com o pão 
e o vinho. 
 
Canto 
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 
É o melhor que te posso ofertar!  
 



Oração sobre as oferendas: 
Ó Deus, acolhei com bondade  
as oferendas que vos apresentamos  
para que sejam santificadas  
e nos tragam a salvação.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias IV – (VI – D) 
(Missal, p. 860) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(Pe. Zezinho) 

1. Há um barco esquecido na praia, 
Já não leva ninguém a pescar: 
É o barco de André e de Pedro, 
Que partiram pra não mais voltar. 
Quantas vezes partiram seguros, 
Enfrentando os perigos do mar: 
Era chuva, era noite, era escuro, 
Mas os dois precisavam pescar. 
De repente aparece Jesus, 
Pouco a pouco se acende uma luz. 
É preciso pescar diferente, 
Que o povo já sente que o tempo chegou. 
E partiram sem mesmo pensar 
Nos perigos de profetizar. 
Há um barco esquecido na praia,  
Um barco esquecido na praia,  
Um barco esquecido na praia. 
 
2. Há um barco esquecido na praia, 
Já não leva ninguém a pescar: 
É o barco de João e Tiago, 
Que partiram pra não mais voltar.  
Quantas vezes, em tempos sombrios, 
Enfrentando os perigos do mar, 
Barco e rede voltaram vazios: 
Mas os dois precisavam pescar. 
De repente aparece Jesus, 
Pouco a pouco... 
 
3. Quantos barcos deixados na praia: 
Entre eles o meu deve estar. 
Era o barco dos sonhos que eu tinha, 
Mas eu nunca deixei de sonhar.  
Quantas vezes enfrentei o perigo 
No meu barco de sonho a singrar. 
Jesus Cristo remava comigo. 
Eu no leme e Jesus a remar. 

De repente me envolve uma luz 
E eu entrego o meu leme a Jesus. 
É preciso pescar diferente, 
Que o povo já sente que o tempo chegou. 
E partimos pra onde ele quis 
Tenho cruzes, mas vivo feliz. 
Há um barco esquecido na praia, 
Um barco esquecido na praia,  
Um barco esquecido na praia. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Concedei-nos, Deus todo-poderoso,  
que, tendo recebido a graça de uma nova 
vida,  
sempre nos gloriemos dos vossos dons.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Que o Senhor os guie no trabalho 
do anúncio da Palavra de seu Filho, co-
brindo-os com sua bênção. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede todos 
com carinho) 
 
Canto final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  

caminhaste rumo ao teu Senhor!  

Vem olhar nosso caminho  

pra que ninguém ande sozinho.  

 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 4º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(29/01/23) 

 
I. RITOS INCIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: Senhor, nos domingos anteriores 
fostes apresentado a nós como “Cordeiro 
de Deus” e “Luz do mundo”. Hoje sobes a 
montanha para nos ensinar. Como discí-
pulos e discípulas nos colocamos diante 
de Ti porque sabemos que vale a pena 
ouvir e viver o que nos ensina. 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Salvai-nos, Senhor nosso Deus,  
reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, 
para que celebremos o vosso santo nome 
e nos gloriemos em vosso louvor. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e fraterna) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Viver as bem-aventuranças que 
Jesus nos fala, hoje, é encontrar o cami-
nho da felicidade. Peçamos perdão a 
Deus porque nem sempre trilhamos por 
este caminho proposto por Ele. 
(Momento de silêncio) 

 
Canto 
Kyrie eleison,/ Kyrie eleison, 
Christe eleison,/ Christe eleison. 
 
1. Senhor, que sois o caminho que leva ao 
Pai, 
Tende piedade de nós! Kyrie eleison! 
(bis) 
 
2. Cristo, que sois a verdade que ilumina 
os povos, 
Tende piedade de nós! Christe eleison! 
(bis) 
 
3. Senhor, que sois a vida que renova o 
mundo, 
Tende piedade de nós! Kyrie eleison!   
(bis) 
 
Presid: Deus todo-poderoso, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.  
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Repartido 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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 aju-
de a viver as bem-aventuranças e também 
pela alegria de nossos dizimistas. 
 
Presid:  
Concedei-nos, Senhor nosso Deus,  
adorar-vos de todo coração,  
e amar todas as pessoas  
com verdadeira caridade.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo.  
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Na Palavra de Deus vamos desco-
brir onde está a verdadeira felicidade. 
 
Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz!  
 
1ª Leitura: Sf  2,3; 3,12-13 
 
Salmo Responsorial: Sl 145 
Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus. 
 
2ª Leitura: 1Cor 1, 26-31 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de 
alegria, 
pois bem grande é a recompensa que nos 
céus tereis um dia! 
 
Evangelho: Mt 5, 1-12a  
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Com o espírito das bem-
aventuranças dirijamos ao Pai a nossa 
oração. 
 
Leitor 1: Bem-aventurados os pobres em 
espírito e bem-aventurados os aflitos. 
 
Leitor 2: Senhor que em nossa vida o Ser 
possa valer mais que o Ter, para que as-

sim possamos ter forças para consolar os 
aflitos. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, ajude-nos a viver este 
propósito. 
 
Leitor 1: Bem-aventurados os mansos e 
bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça. 
 
Leitor 2: Senhor ajude-nos a ter sempre 
serenidade em nossa vida e não nos dei-
xeis ser levados pelas injustiças que nos 
cercam. Peçamos: 
 
Leitor 1: Bem-aventurados os misericor-
diosos e bem-aventurados os puros de 
coração. 
 
Leitor 2: Senhor ajude-nos a ter miseri-
córdia dos irmãos e irmãs, pois só assim 
poderemos viver a pureza de coração. 
 
Leitor 1: Bem-aventurados os que pro-
movem a paz e bem-aventurados os que 
são perseguidos por causa da justiça. 
 
Leitor 2: Senhor dai forças àqueles que 
promovem a paz e nunca deixes sozinhos 
os que são perseguidos por causa da jus-
tiça. Peçamos:  
 
Leitor 1: Bem-aventurados quando vos 
injuriarem e perseguirem, e mentindo dis-
serem todo o mal contra vocês. 
 
Leitor 2: Senhor ajude-nos nestes mo-
mentos de provação para que não pos-
samos cair na tentação de deixar de lutar 
pelo bem, pelo amor, pela paz. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Deus de bondade, que possamos 
viver as virtudes das bem-aventuranças, 
ouça nossa prece. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Jesus não somente nos ensinou as 
bem-aventuras, mas viveu-as intensamen-
te em sua vida. Que Ele nos ajude nesta 
Eucaristia, para que também nós possa-
mos ter a força de vivê-las. Vamos apre-



sentar este propósito no altar do Senhor 
juntamente com o pão e o vinho. 
 
Canto:  
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 
É o melhor que te posso ofertar!  
 
Oração sobre as oferendas 
Para vos servir, ó Deus,  
depositamos nossas oferendas em vosso 
altar;  
acolhei-as com bondade,  
a fim de que se tornem o sacramento da 
nossa salvação.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias III – (VI – C) 
(Missal, p.,854)  
 
IV. RITO DE COMUNHÃO 
Pai nosso 
  
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 perse-
guidos 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 
Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção,  
nós vos pedimos, ó Deus,  
que este alimento da salvação eterna  
nos faça progredir na verdadeira fé.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção Final 
Presid: Que o Senhor nos torne firmes e 
corajosos na missão de levar a Boa-Nova 
a todos. Por Cristo, nosso Senhor. 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos 
com carinho) 
 
Canto Final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  

caminhaste rumo ao teu Senhor!  

Vem olhar nosso caminho  

pra que ninguém ande sozinho.  



 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
CELEBRAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

DO SENHOR 
(02/02/23)  

 
(A celebração inicia-se na porta da Igreja) 
 
I. BÊNÇÃO E PROCISSÃO DAS VELAS 
Refrão orante 
(Comunidade G. Champs) 

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, 
inunda meu ser, permanece em nós! 
 
Anim: Estamos reunidos para celebrar a 
festa da apresentação de Jesus no Tem-
plo.  
O encontro de Maria com Simeão é um 
momento de alegria, porque ele confirma 
que Jesus é o Filho de Deus, mas tam-
bém é um momento de dor quando Maria 
escuta o anúncio de sua dor: "Uma espa-
da transpassará a tua alma". 
Peçamos a Maria que nos ajude nos mo-
mentos difíceis, nos aconselhe nas dúvi-
das e incertezas e nos livre de todo erro. 
Como Jesus é anunciado como “Luz do 
mundo”, vamos iniciar nossa celebração 
com a bênção de nossas velas. 
 
Presid: (Saúda a assembléia) 
 
Presid: Irmãos e irmãs, há quarenta dias 
celebrávamos com alegria o Natal do Se-
nhor. E hoje chegou o dia em que Jesus 
foi apresentado ao Templo por Maria e 
José. Conformava-se assim à Lei do Anti-
go Testamento, mas na realidade vinha ao 
encontro do seu povo fiel. Impulsionados 
pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a 
profetiza Ana foram ao Templo. Ilumina-
dos pelo mesmo Espírito, reconheceram o 
seu Senhor naquela criança e o anuncia-
ram com júbilo. Também nós, reunidos 
pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir "à 
casa de Deus", ao encontro de Cristo. Nós 
o encontraremos e reconheceremos na 
fração do pão, enquanto esperamos a sua 
vinda na glória. 
 
Anim: Jesus é a luz do mundo, que com 
sua ressurreição veio iluminar e salvar a 
todos nós. Vamos acender nossa luz no 
círio pascal para dizer a Deus que aceita-
mos esta luz em nossa vida. 
 

Canto 
(Tradicional) 

 

(Enquanto as velas são acesas) 
 
Refrão 
A nós descei divina luz! (bis)  
Em nossas almas acendei,  
O amor, o amor de Jesus! (bis) 
 
1. Vós sois a alma da Igreja: 
Vós sois a vida, sois o amor: 
Vós sois a graça benfazeja/, 
que nos irmana no Senhor. (bis) 
 
Presid: Oremos. Deus, fonte e origem de 
toda luz,  
que hoje mostrastes ao justo Simeão  
a luz que ilumina as nações,  
nós vos pedimos humildemente:  
santificai estas velas com a vossa + bên-
ção,  
e atendei às preces do vosso povo aqui 
reunido.  
Fazei que, levando-as nas mãos em vos-
sa honra  
e seguindo o caminho da virtude,  
cheguemos à luz que não se apaga.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Asperge em silêncio as velas 
com água benta) 
 
Presid: Vamos em paz, 
ao encontro do Senhor. 
 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro? M: Waldeci Farias) 

Refrão  
Virgem Mãe de amor, 
Como é belo contemplar, 
Jesus, Menino Deus, 
Em teus braços repousar. 
 

1. A Mãe contempla seu Menino,  
Em sua mão, a pequena mão.  
Jesus se abandona feliz:  
Coração junto a Coração. 
 
2. Olhando os olhos do menino,  
Já pedias por nosso bem.  
Jesus parecia entender, 
E a sorrir, respondia: Amém! 
 
3. Ó Virgem, e Mãe deste Menino,  
Se até Deus se entregou a ti,  



Tomamos também tua mão,  
Mãe de amor, vem nos conduzir. 
 
Antífona de Entrada 
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia  
no meio de vosso templo.  
Vosso louvor se estende, como o vosso 
nome,  
até os confins da terra; 
toda a justiça se encontra em vossas 
mãos. 
 
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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 ser 
sempre a luz de Cristo neste mundo mar-
cado pelas trevas do medo, da violência, 
da morte... 
 
Presid: Deus eterno e todo poderoso,  
ouvi as nossas súplicas.  
Assim como o vosso Filho único,  
revestido da nossa humanidade,  
foi hoje apresentado no Templo,  
fazei que nos apresentemos diante de vós  
com os corações purificados.  
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 Luz que nos 
ilumina nesta caminhada na terra. Vamos 
ouvi-la com carinho. 
 
Canto 
(Simei Monteiro) 

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, 
Senhor! 
Lâmpada para os meus pés,  
Luz para o meu caminho! 
 
1ª Leitura: Ml 3,1-4      
      
Salmo Responsorial: Sl 23 
O Rei da glória é o Senhor onipotente! 
 
2ª Leitura: Hb 2,14-18 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Sois a luz que brilhará para os gentios,  
e para a glória de Israel, o vosso povo. 
 
Evangelho: Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Como o velho Simeão, ergamos a 
Deus as nossas preces, para que Ele nos 
ajude a alcançar a graça de contemplar o 
Salvador. 
 
1. Senhor, para que a Luz, símbolo de 
nossa fé, recebida no Batismo, nunca se 
apague em nosso coração. Peçamos:  
 
 Todos: Senhor, luz da vida, atendei 
nosso pedido. 
 
2. Senhor, que nossos governantes nunca 
deixem a espada da dor ferir mais o nosso 
povo carente de amor, de alimento e de 
saúde. Peçamos: 
 
3. Senhor, para que a alegria da festa de 
hoje faça nascer em nós amor filial para 
com a Virgem Maria. Peçamos: 
   



4. Senhor, para que saibamos nos espe-
lhar no exemplo de humildade e obediên-
cia praticados por Maria e José. Peçamos: 
 
5. Senhor, para que aceitando a sua luz 
em nossas vidas possamos colaborar pa-
ra a realização do seu Reino. Peçamos: 
        
(Outras intenções) 
 
Presid: Deus, nosso Pai, que por meio de 
Maria comprometestes radicalmente com 
a história humana, abra nossos corações 
para que seu plano de amor se realize no 
mundo e a sua glória resplandeça diante 
das pessoas. Seu nome seja bendito por 
todas as criaturas. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
Todos: Amém. 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: O pão e o vinho são sinais simples 
da vida de Jesus escondida, confundida 
com os habitantes de sua aldeia. Maria, 
com seu silêncio e meditação nos ensina 
como acolhê-Lo, recebê-Lo e oferecê-Lo. 
 
Canto  
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci Farias) 

1. Sobe a Jerusalém,  
Virgem oferente sem igual.  
Vai, apresenta ao Pai teu Menino:  
Luz que chegou no Natal.  
E, junto à sua Cruz,  
Quando Deus morrer, fica de pé.  
Sim, Ele te salvou,  
Mas O ofereceste por nós com toda fé. 
 
2. Nós vamos renovar  
Este Sacrifício de Jesus:  
Morte e Ressurreição;  
Vida que brotou de sua oferta na Cruz. 
Mãe, vem nos ensinar  
A fazer da vida uma oblação:  
Culto agradável a Deus  
É fazer a oferta do próprio coração. 
 
Oração sobre as oferendas 
Possam, agradar-vos, ó Deus,  
as oferendas da vossa Igreja em festa,  
nas quais vos apresentamos vosso Filho 
único,  
que nos destes como Cordeiro sem man-
cha  
para a vida do mundo.  
Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p., 478) 
 
Prefácio 
Missal, p., 550) 
 
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.  
 
Vosso Filho eterno,  
hoje apresentado no templo,  
é revelado pelo Espírito Santo  
como glória do vosso povo  
e luz de todas as nações.  
 
Por essa razão,  
também nós corremos  
ao encontro do Salvador;  
e, com os anjos e com todos os santos,  
proclamamos a vossa glória,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai Nosso 
 
Comunhão 
Canto 
1. Agora Senhor, podes deixar, partir em 
paz teu servidor, 
Porque os meus olhos já contemplaram 
da salvação o resplendor. 
Segundo a tua palavra vi a tua salvação; 
Manda em paz teu servidor, no fulgor do 
teu clarão. 
 
2. Pra todos os povos preparastes a sal-
vação que resplendeu, 
A luz que ilumina as nações todas, a gló-
ria deste povo teu! 
O Espírito de Deus conduzia Simeão 
Em seus braços recebeu de Deus a con-
solação!     
 
3. Pra muitos será este menino, razão de 
queda e elevação! 
Sinal entre o povo discutido, sinal, pois, de 
contradição! 
Pai e Mãe maravilhados Simeão abenço-
ou; 
A Maria inspirado pelo céu profetizou.    
 



4. “De dor uma espada afiada, transpas-
sará teu coração; 
De muitas pessoas os segredos assim 
manifestarão!” 
Glória ao Pai, glória ao Menino, Deus que 
veio e Deus que vem;  
Glória seja ao Divino que nos guarde 
sempre. Amém!     
 
Momento de interiorização 
Leitor: Quarenta dias após o nascimento 
de seu Filho, foi a Virgem a Jerusalém, 
para apresentar-se no Templo, segundo 
determinava a Lei. Em seus braços levava 
aquela criança que era o Salvador do 
mundo. E ao entrar no Templo, ali encon-
trou-se com o velho profeta Simeão Este, 
já no fim da vida, vivia pedindo a Deus 
que não o deixasse morrer sem ter visto 
antes o Messias prometido. E Deus aten-
deu a sua oração. Naquela criancinha que 
dormia nos braços de sua Mãe, o Profeta 
reconheceu o Salvador que todos espera-
vam. Chorando de alegria aproximou-se, 
tomou consigo o Pequenino e rezou agra-
decido: Agora, Senhor, posso morrer feliz, 
pois meus olhos acabam de ver a Luz do 
mundo! Esta cena que deu origem a esse 
título com que invocamos a Virgem como 
Senhora da Luz, vem nos lembrar não 
somente Aquela que nos deu o Cristo, a 
Luz eterna, mas também nos diz que 
Nossa Senhora é a Luz que nos encami-
nha e  leva até Deus. Por saber como 
ninguém cumprir sua missão de mãe, 
dando-nos Aquele que é a Luz, a Sabedo-
ria do Pai. E porque se deixou dirigir sem-
pre por essa Luz da verdade eterna, ela é 
hoje para nós o mais luminoso e perfeito 
modelo de santidade. Quem a segue não 
caminha na escuridão. E, para que Maria, 
a Senhora da Luz, nos ilumine sempre, 
queremos pedir sua intercessão: 
 
Todos: Senhora da Luz, ilumina aqueles 
que abandonaram a verdade, para vive-
rem no erro. Por aqueles que ainda não 
chegaram ao conhecimento daquela ver-
dade que sinceramente procuram: pois 
Cristo é de todos e para todos. Abra os 
olhos de nossa inteligência para não cair-
mos nessa escuridão que é o esqueci-
mento de Deus. Ilumine e nos assista nos 
momentos difíceis, nos aconselhe nas 
dúvidas e incertezas, nos livre de todo 
erro, para que não percamos o caminho 
que nos leva à Luz eterna. Amém 

 
Oração  depois da comunhão 
Por esta comunhão, ó Deus,  
completai em nós a obra da vossa graça  
e concedei-nos alcançar a vida eterna,  
caminhando ao encontro do Cristo,  
como correspondestes à esperança de 
Simeão  
não consentindo que morresse  
antes de acolher o Messias.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém  
 
V. RITOS FINAIS       
Avisos 
 
Bênção final 
Presid: Ó Deus, concedei ao vosso povo, 
que hoje celebrou a apresentação de Je-
sus no Templo, a graça de guardar sem-
pre os vossos mandamentos. Por Cristo, 
nosso Senhor 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos 
com carinho) 
 
Canto final 
1. Senhor meu Deus, quando eu maravi-
lhado, 
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. Quando eu medito em seu amor tão 
grande, 
Seu Filho dando ao mundo pra salvar. 
Na cruz vertendo o seu precioso sangue, 
Minh’alma pode assim purificar. 
 
4. Quando enfim, Jesus vier em glória, 
E ao lar celeste então me transportar, 
Te adoraria, prostrado e para sempre, 
Quão grande és tu, meu Deus, hei de can-
tar. 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DE SÃO BRÁS 

(03/02/23) 
 
(Missal Do Comum dos mártires, p. 746) 
 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: São Brás nasceu em Sebaste, ci-
dade da Armênia, no fim do século III. Era 
médico, mas abandonou tudo para se 
dedicar inteiramente ao serviço de Deus, 
numa vida solidária e penitente. 
Foi aclamado bispo de Sebaste e sofreu o 
martírio durante a perseguição de Licínio, 
no ano de 323, pelas mãos de Agrícola, 
governador da Capadócia. 
É o protetor contra as doenças de gargan-
ta, por ter salvado a vida de um menino, 
engasgado com uma espinha de peixe. 
Celebremos, com grande alegria o seu 
dia. 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Eis uma verdadeira testemunha, 
que derramou seu sangue pelo Cristo. 
Não temeu as ameaças dos juízes  
e conquistou o reino do céu. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva)  
 
Ato Penitencial 

Presid: Ser mártir é ter a participação no 
sofrimento redentor de Cristo. Trabalhar 
para a evangelização, muitas vezes nos 
torna mártires. 
Será que somos capazes de entregar 
nossa vida no trabalho de evangelização? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti) 

1. Convite gentil não sei desprezar, 
Que importa o que foi eu vim pra curar! 
Quem nega o perdão em nome da lei, 
Não quer ver o mundo irmão! 
 
Refrão 
Perdão, ó Senhor, misericórdia! 
Perdão, Senhor Deus da vida! 
 
2. Não posso aceitar o zelo fatal! 
Do fogo do céu em troca do mal, 
Eu vim me propor, não vim pra forjar, 
Resposta com tal furor! 
 
3. Tecer elogios por coisa qualquer 
Revela, afinal, o quanto se quer. 
Porém, escutai: mais vale cumprir 
O quanto ensinei do Pai. 
 
Presid: Deus todo-poderoso, tende pie-
dade de nós que nem sempre iluminamos 
o mundo e, muito menos oferecemos um 
sabor cristão, perdoe nosso pecado e nos 
conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos para que Deus nos dê 
forças de anunciar seu Filho Jesus Cristo, 
mesmo que isto custe a nossa própria 
vida. 
 
Presid: Ouvi, ó Deus, as preces do vosso 
povo,  
confiado no patrocínio de São Brás;  
concedei-nos a paz neste mundo  
e a graça de chegar à vida eterna.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito santo.  
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: É a Palavra de Deus que dá forças 
para nossa missão. Vamos ouvi-la com 
atenção. 
 



Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz!  
 
1ª Leitura: Rm 5, 1-5 
 
Salmo Responsorial: Sl 116 
Ide, por todo o mundo, a todos pregai o 
Evangelho. 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
Vinde após mim!, disse Jesus, 
e eu vos farei pescadores de homens. 
 
Evangelho: Mc 16, 15-20 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Ao Pai que não poupou, nem o 
seu próprio Filho do sofrimento, elevemos 
nossas preces. 
 
1. Ó Pai, que a Igreja dê seu testemunho 
no mundo levando a evangelização a to-
dos os povos. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, por meio de São Brás, 
atendei a nossa prece. 
 
2. Ó Pai, que nossos governantes não 
deixem o povo sofrer tantas atrocidades 
como a fome, a guerra, a falta de cultura. 
Peçamos: 
 
3. Ó Pai, que todos nós possamos sempre 
estar atentos aos sofrimentos dos outros. 
Peçamos: 
 
4. Ó Pai, que todos aqueles e aquelas que 
sofrem com o mal da garganta, encontrem 
em São Brás alívio para suas dores. Pe-
çamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Ó Pai, acolhei favoravelmente a 
nossa prece e proporcionai o socorro a 
todos os que te imploram. Por Cristo, nos-
so Senhor. 

Todos: Amém 
 
II. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Anim: São Brás é invocado como podero-
so intercessor para a salvação do corpo  
porque foi mártir de sua Igreja, isto é, tes-
temunha dos sofrimentos de Cristo. Apre-
sentamos ao Pai juntamente com o pão e 
o vinho toda a nossa vida de sofrimento. 
 
Canto 
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 
É o melhor que te posso ofertar!  
 
Oração sobre as oferendas 
Nós vos apresentamos, ó Deus, estas 
oferendas,  
comemorando o vosso mártir São Brás,  
a quem nenhuma provocação conseguiu 
separar  
da unidade do vosso Corpo. 
Por Cristo nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p., 478) 
 
Prefácio 
(Missal p.453) 
 
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.  
 
Pelo mártir São Brás,  
que confessou o vosso nome  
e derramou seu sangue como o Cristo,  
manifestais vosso admirável poder. 
 



Vossa misericórdia  
sustenta a fragilidade humana  
e nos dá coragem  
para sermos as testemunhas  
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 
 
Enquanto esperamos a glória eterna, 
com todos os vossos anjos e santos,  
nós vos aclamamos  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DE COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
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 perse-
guidos 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 
Refeitos por esta Eucaristia,  
concedei-nos, ó Deus,  
que, imitando a constância de São Brás,  
possamos merecer um dia  
o prêmio da nossa paciência. 
Por cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção de São Brás 
Presid: Por intercessão de São Brás, Bis-
po e Mártir, livre-te Deus do mal da gar-
ganta e de qualquer outra doença. Em 
nome do Pai + e do Filho e do Espírito 
Santo" 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a benção final e convida as 
pessoas para se aproximarem para a 
benção individual da garganta) 
 
Canto Final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  

caminhaste rumo ao teu Senhor!  

Vem olhar nosso caminho  

pra que ninguém ande sozinho.  

 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 5º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(05/02/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Durante o refrão orante poderá entrar um 
recipiente com sal e uma vela) 
 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: Nesta páscoa semanal, Jesus diz 
que somos o sal e a luz do mundo. O sal 
penetra e dá gosto; a luz ilumina e aque-
ce. Assim, nós cristãos, somos chamados 
a impregnar os ambientes em que vive-
mos com os valores que Jesus pregou e 
que promovem a verdadeira vida, paz, 
amor e justiça. 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos:  
adoremos o Senhor que nos criou,  
pois ele é o nosso Deus. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e fraterna) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Perdão Senhor, porque nem 
sempre agimos bem em nossa vida, cau-
sando tanta confusão em nosso meio.  
(Momento de silêncio) 
 

Anim: Senhor, fonte de todo bem, tende 
piedade de nós. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
Anim: Cristo, luz para todos os povos, 
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 todo-poderoso, tende pie-
dade de nós que nem sempre iluminamos 
o mundo e, muito menos oferecemos um 
sabor cristão, perdoe nosso pecado e nos 
conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 nos 
ajude a ser sal da terra e luz do mundo. 
 



Presid: Velai, ó Deus, sobre a vossa famí-
lia,  
com incansável amor;  
e, como só confiamos na vossa graça,  
guardai-nos sob a vossa proteção.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Aquele que ouve a Palavra de 
Deus e a põe em prática se esforça para 
ser “sal da terra e luz do mundo”. 
 
Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz!  
 
1ª Leitura: Is 58, 7-10 
 
Salmo Responsorial: Sl 111 
Uma luz brilha nas trevas para o justo, 
permanece para sempre o bem que fez. 
 
2ª Leitura: 1 Cor  2,1-5 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Pois eu sou a Luz do mundo, quem nos 
diz é o Senhor; 
e vai ter a Luz da Vida, quem se faz meu 
seguidor. 
 
Evangelho: Mt 5, 13-16 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Ao Deus que é Pai bondoso ele-
vemos como filhos e filhas as nossas pre-
ces. 
 
1. Senhor, que tua Igreja nunca se canse 
de testemunhar Jesus Cristo por palavras 
e ações em favor da vida. Peçamos: 
 
Todos: Senhor, ajude-nos a ser sal da 
terra e luz do mundo. 
 

2. Senhor, que os governantes se sensibi-
lizem com a miséria e possam criar uma 
política justa e eficaz em favor dos mais 
necessitados. Peçamos:  
 
3. Senhor, que nossas comunidades pos-
sam ser guiadas pelo poder que emana 
da cruz de Cristo. Peçamos: 
 
4. Senhor, que o nosso sal e luz possam 
ser tão verdadeiros a ponto de contagiar 
os outros. Peçamos: 
 
(Outras Intenções) 
 
Presid: Senhor, ouça nossa prece, que 
pedimos como filhos e filhas e que pos-
samos testemunhar os valores do Reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas 
Anim: Quem adere de verdade à comuni-
dade do Reino que Jesus convoca, será 
sal e luz. Com o pão e o vinho sejamos 
também oferendas ao Pai, para que com 
nosso testemunho cristão, possamos dar 
sabor e iluminar o mundo. 
 
Canto 
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 
É o melhor que te posso ofertar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Senhor nosso Deus, que criastes o pão e 
o vinho  
para alimento da nossa fraqueza,  
concedei que se tornem para nós  
sacramento da vida eterna.  
Por Cristo, nosso Senhor. 



Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias II. – (VI- B) 
(Missal, p., 848) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(Pe. José Weber) 

Refrão  
Sim, eu quero que a luz de Deus 
Que um dia em mim brilhou, 
Jamais se esconda, 
E não se apague em mim o seu fulgor. 
Sim, eu quero que o meu amor 
Ajude o meu irmão, 
A caminhar guiado por tua mão, 
Em tua lei, em tua luz, Senhor! 
 
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, 
Esta flor e o pássaro feliz que vês, 
Não sentirão, não poderão jamais viver 
Esta vida singular que Deus nos dá. 
 
2. Em minh’alma cheia do amor de Deus, 
Palpitando e mesma vida divinal, 
Há um resplendor secreto do Infinito Ser, 
Há um profundo germinar de eternidade. 
 
3. Quando eu sou um sol a transmitir a 
luz, 
E meu ser é templo onde habita Deus, 
Todo céu está presente dentro em mim, 
Envolvendo-me na vida e no calor. 
 
4. Esta vida nova, comunhão com Deus, 
No Batismo, aquele dia eu recebi; 
Vai aumentando sempre e vai me trans-
formando, 
Até que Cristo seja todo o meu viver. 
 
Momento de Interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, vós quisestes que participásse-
mos  
do mesmo pão e do mesmo cálice;  
fazei-nos viver de tal modo unidos em 
Cristo,  
que tenhamos a alegria de produzir muitos 
frutos  

para a salvação do mundo.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém  
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção Final 
Presid: Ó Deus que quisestes que teu 
Filho Jesus, o Cristo, participasse das 
alegrias, esperanças, trabalhos e angús-
tias de teus filhos e filhas, ensine-os a 
praticar a justiça e a misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos) 
 
Canto Final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  

caminhaste rumo ao teu Senhor!  

Vem olhar nosso caminho  

pra que ninguém ande sozinho.  

 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 6º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(12/02/23) 

 
I. RITOS INICIAIS  
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: Senhor, nesta páscoa semanal de 
Jesus, aprendemos que Ele não veio abo-
lir a lei, mas levá-la à plenitude como op-
ção interior. Ele estabelece um novo crité-
rio de avaliação moral: a intenção pessoal. 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Sede o rochedo que me abriga,  
a casa bem defendida que me salva.  
Sois minha fortaleza e minha rocha;  
para honra do vosso nome,  
vós me conduzis e alimentais. 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e acolhedora) 
 
Ato Penitencial 
Presid: É no coração que se decide a 
atitude mais verdadeira e mais radical da 
pessoa humana, é para aí que devemos 
dirigir a atenção e a escolha. Perdão Se-
nhor, pelas vezes que não agimos assim. 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti) 

1. Convite gentil não sei desprezar, 
Que importa o que foi eu vim pra curar! 
Quem nega o perdão em nome da lei, 
Não quer ver o mundo irmão! 
 
Refrão 
Perdão, ó Senhor, misericórdia! 
Perdão, Senhor Deus da vida! 
 
2. Não posso aceitar o zelo fatal! 
Do fogo do céu em troca do mal, 
Eu vim me propor, não vim pra forjar, 
Resposta com tal furor! 
 
3. Tecer elogios por coisa qualquer 
Revela, afinal, o quanto se quer. 
Porém, escutai: mais vale cumprir 
O quanto ensinei do Pai. 
 
Presid: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os 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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 ter 
um coração justo para colocar em prática 
a lei do Senhor. 
 
Presid: Ó Deus, que prometestes perma-
necer  
nos corações sinceros e retos,  
dai-nos, por vossa graça, viver de tal mo-
do,  
que possais habitar em nós.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus é sempre ver-
dadeira e nunca irá mudar, pois nos leva à 
salvação. 
 
Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz! 
 
1ª Leitura: Eclo 15, 16-21 
 
Salmo Responsorial: Sl 118 
Feliz o homem sem pecado em seu 
caminho,  
que na lei do Senhor Deus vai progre-
dindo! 
 
2ª Leitura: 1Cor 2, 6-10 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, 
Senhor da terra:  
os mistérios do teu Reino aos pequenos, 
Pai, revelas. 
 
Evangelho: Mt 5, 17-37 ou Mt 5, 20-
22a.27-28.33-34a.37 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: É na confiança e na certeza de 
que o Senhor sempre atende os que a Ele 
recorrem, que vamos fazer nossas preces. 
 

1. Senhor, para que a Igreja nunca deixe 
de anunciar a tua Palavra que sempre é 
de vida e salvação. Peçamos: 
 
Todos: Acolha, Senhor, nosso pedido. 
 
 2. Senhor, olhe para os governantes do 
mundo inteiro, e que sejam imitadores de 
Cristo para atuarem concretamente no 
projeto do evangelho. Peçamos: 
 
3. Senhor, para que nossa vida cristã não 
seja apenas uma busca de milagres e de 
fatos extraordinários, mas uma autêntica 
imitação das atitudes de Jesus para com 
os mais pobres e necessitados. Peçamos: 
 
4. Senhor, por nossas comunidades, para 
que se dediquem a ajudar os mais pobres, 
acolhendo aqueles que precisam de ajuda 
e compaixão. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Acolha Senhor, nossas preces, 
fazendo de cada um de nós pessoas 
comprometidas com a justiça que promo-
ve a dignidade humana. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação dos dons 
Anim: Jesus pode nos falar da nova lei, 
pois foi Ele que a viveu primeiro. Que 
possamos fazer de nossa vida um com-
promisso nesta nova maneira de encarar 
a “lei”. 
 
Canto:  
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 



É o melhor que te posso ofertar! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que este sacrifício  
nos purifique e renove,  
e seja fonte de eterna recompensa  
para os que fazem a vossa vontade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para diversas cir-
cunstâncias I (VI – A) 
(Missal, p., 842) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai Nosso  
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
1. Cristo, missionário do Pai, 
Vem a nós neste pão, 
E se dá em amor, doação, 
Para os irmãos. 
 
Refrão 
Como o Pai enviou seu Filho Jesus, 
Hoje também nos envia, 
Para no mundo ser luz, 
Como Jesus! 
 
2. Cristo, boa-nova do Pai, 
Com a vida ensinou, 
Ser fiel na missão, 
Até o fim, para os irmãos. 
 
3. Cristo, viva imagem do Pai, 
Vem a nós revelar, 
Como ser e fazer, 
Pra servir, nossos irmãos. 
 
4. Cristo, a verdade do Pai, 
Vem de nós afastar, 
Todo mal que desfaz, 
No temor nossos irmãos. 
 
5. Cristo, a bondade do Pai, 
Vem a nós perdoar, 
Renovar pra seguir, 
Com vigor, junto aos irmãos. 
 
6. Cristo, a justiça do Pai,  
Vem a nós indicar, 
Como agir sem ferir, 
O amor para os irmãos 
 

Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, que nos fizestes  
provar as alegrias do céu,  
dai-nos desejar sempre o alimento  
que nos traz a verdadeira vida.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção Final 
Presid: Que o Senhor os abençoe e fa-
çam promotores da nova lei. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos) 
 
Canto Final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  

caminhaste rumo ao teu Senhor!  

Vem olhar nosso caminho  

pra que ninguém ande sozinho.  

 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA  
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA - SP 
MISSA DO 7º DOMINGO 

TEMPO COMUM 
(19/02/23) 

 
I. RITOS INICIAIS 
Refrão orante 
(Taizé) 

Onde reina o amor, fraterno amor.  
Onde reina o amor, Deus aí está. 
 
Anim: “Dou-vos um novo mandamento, 
que vos ameis uns aos outros; como eu 
vos amei, assim amai-vos uns aos outros” 
(Jo 13, 34). A medida do nosso amor para 
com o próximo é, pois, o amor que Cristo 
tem por nós; ou melhor, o mesmo amor 
que o Pai tem por Cristo: porque “Como o 
Pai me amou, também eu vos amei” (Jo 
15, 9). Deus é amor (1Jo 4, 16) e nisto se 
manifestou o seu amor; ele nos amou pri-
meiro e enviou seu Filho para apagar nos-
sos pecados (1Jo 4, 10). 
 
Canto de Abertura 
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) 
Ó 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 
Confiei, Senhor, na vossa misericórdia;  
meu coração exulta porque me salvais.  
Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva) 
 
Ato Penitencial 
Presid: Vamos nos colocar diante de 
Deus e pedir perdão, para que a paz volte 
a ter lugar na nossa vida tão carente da 
misericórdia de Deus. 

(Momento de silêncio) 
 
Presid: Comunitariamente peçamos per-
dão; 
 
Todos: Confesso a Deus todo poderoso/ 
e a vós, irmãos e irmãs,/ que pequei mui-
tas vezes/ por pensamentos e palavras,/ 
atos e omissões,/ por minha culpa,/ minha 
tão grande culpa./ E peço a Virgem Ma-
ria,/ aos anjos e santos/ e a vós, irmãos e 
irmãs,/ que rogueis por mim a Deus,/ nos-
so Senhor. 
 
Presid: Deus todo-poderoso, que nos 
liberta do sofrimento e do pecado, tende 
compaixão de nós perdoe nossos peca-
dos 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 
(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 imen-
sa glória. 
2- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 
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, aco-
lhei a nossa súplica. 
2- Vós, que estais à direita do Pai, ten-
de 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 
sempre realizar em nossa vida a vontade 
de Deus. 
 
Presid: Concedei, ó Deus todo-poderoso,  
que, procurando conhecer sempre o que é 
reto,  
realizemos vossa vontade em nossas pa-
lavras e ações.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: Ouçamos com atenção a Palavra 
de Deus que nos fala do amor e da infinita 
misericórdia de Deus. 
 
Canto 
(Ir. Míria T. Kolling)  

Senhor, que a tua Palavra 
Transforme a nossa vida, 
Queremos caminhar com retidão, na tua 
luz! 
 
1ª Leitura: Lv 19, 1-2.17-18 
 
Salmo Responsorial: Sl 102 
Bendize ó minh’alma, ao Senhor,  
pois ele é bondoso e compassivo! 
 
2ª Leitura: 1Cor 3, 16-23 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
É perfeito o amor de Deus  
em quem guarda sua palavra. 
 
Evangelho: Mt 5, 38-48 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Deus nos ama e cuida de nós, 
elevemos a Ele, com carinho, nossas pre-
ces. 
 

1. Senhor, que a Igreja seja misericordi-
osa, neste mundo que vive marcado por 
tantas formas do pecado social. Peçamos  
 
Todos: Senhor, atendei-nos! 
 
2. Senhor, que nossos governantes sejam 
presença da misericórdia divina junto a 
todos os que sofrem. Peçamos: 
 
3. Senhor, que todos aqueles que não 
aceitam Jesus Cristo e seu evangelho, 
como o grande "sim" de Deus em favor de 
nossa salvação. Peçamos: 
 
4. Senhor, que nossa comunidade possa 
ajudar as pessoas que se encontram lon-
ge de Ti, a encontrarem o caminho da 
paz, indicando-lhes o teu perdão para 
suas vidas. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, faça de nós pessoas ca-
pazes de viver plenamente a reconciliação 
e o perdão e atenda nossas preces. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA  
Apresentação dos dons 
Anim: Jesus nos mostra que o amor a 
Deus passa necessariamente pelo outro, 
pois o ódio nos afasta de Deus e dos ir-
mãos e irmãs. Vamos colocar este propó-
sito de amor no altar do Senhor, com o 
pão e o vinho. 
 
Canto:  
1. Santifica, Senhor, meu trabalho, 
Minha vida e meu caminhar. 
Sei que sou limitado e sou falho, 
Mesmo assim tudo quero te dar. 
 
Refrão:  
Recebei minha oferta, Senhor, 
É pequena, mas feita de amor! 
 
2. Quantos dons tu me deste de graça, 
Quantos frutos na vida colhi. 
Tua voz é fiel e não passa: 
Tudo é teu e retorna pra ti. 
 
3. Abençoa, Senhor, minha oferta, 
Mesmo tendo tão pouco  pra dar. 
Minha vida pra ti sempre aberta, 
É o melhor que te posso ofertar! 



 
Oração dobre as oferendas 
Ao celebrar com reverência vossos misté-
rios,  
nós vos suplicamos, ó Deus,  
que os dons oferecidos em vossa honra  
sejam úteis à nossa salvação.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística para as diversas 
circunstâncias II (VI B) 
(Missal, p., 848) 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO  
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(L: Pe. José Weber e D. Carlos Alberto Navarro/ 

M: José Weber) 

Refrão  
Prova de amor maior não há/ que doar 
a vida pelo irmão. 
 
1. Eis que eu vos dou o meu Novo Man-
damento:  
Amai-vos uns aos outros, como eu vos 
tenho amado. 
 
2. Vós sereis os meus amigos. 
Se seguires meus preceitos: 
Amai-vos..... 
 
3. Como o Pai sempre me ama. 
Assim também eu vos amei: 
Amai-vos.... 
 
4. Permanecei em Meu Amor, 
E segui meu mandamento: 
Amai-vos...... 
 
5. E chegando a minha Páscoa. 
Vos amei até o fim: 
Amai-vos..... 
 
6. Nisto todos saberão. 
Que vós sois os meus discípulos: 
Amai-vos..... 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus todo-poderoso,  

concedei-nos alcançar a salvação eterna,  
cujo penhor recebemos neste sacramento.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos  
 
Bênção Final 
Presid: Ó Deus, fazei que o teu povo se 
volte para Ti de todo coração, pois, se o 
protegeis mesmo quando erra, com mais 
amor o protegeis quando te serve. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Dá a bênção e despede a todos) 
 
Canto Final 
1- Senhora de todos os caminhos,  
Senhora da esperança.  
Estrela que é luz pra caminhada!  
Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada! 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,  
caminhaste rumo ao teu Senhor!  
Vem olhar nosso caminho  
pra que ninguém ande sozinho.  
 
2- Maria, modelo dos chamados,  
queremos dizer o SIM!  
Contigo plantar o Reino novo.  
Ó Maria, caminha com teu povo!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


