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Domingo Segunda-feira Terça-feira Q

1ª Semana do Saltério. 13ª semana do TC.

1  

5 14º Domingo do TC V

2ª semana do Saltério

6  V

[Verm – Sta. Maria 
Goretti VgMt]

14ª semana do TC.

7  V 8  

[Ver
Zhao
Com

12 15º Domingo do TC V

3ª semana do Saltério

13  V

[Br – Sto. Henrique]

15ª semana do TC.

14  V

[Br – S. Camilo de Lélis 
Presb]

1

S. B

19 16º Domingo do TC V

 

4ª semana do Saltério

20  V

[Verm – Sto. Apolinário 
BMt]

16ª semana do TC.

21  V

[Br – S. Lourenço de 
Bríndisi PresbDr]

22

STA
MAD

26 17º Domingo do TC V

1ª semana do Saltério

27  V

17ª semana do TC.

28  V 29  

STA.

Legendas
[ ] – Memória Facultativa 
Br – Cor Branca
Verm – Cor Vermelha
V – Cor Verde
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Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

1  V 2  V 3  Verm

S. TOMÉ,  Ap.

1ª Sexta-feira do mês

4  V

[Br – Sta. Isabel Rainha 
de Portugal]

[Br – Nossa Senhora no 
Sábado]

V 8  V

[Verm – Sto. Agostinho 
Zhao Rong, Presb e 
Comps. Mts]

9  Br

STA. PAULINA 
DO CORAÇÃO 
AGONIZANTE DE 
JESUS

10  V 11  Br

S. BENTO

V

élis 

15  Br

S. BOAVENTURA

16  Br

NOSSA SENHORA 
DO CARMO

17  Verm

BV. INÁCIO DE 
AZEVEDO PRESB. E 
COMPS. MTS.

18  V

[Br - Nossa Senhora 
no Sábado]

V 22  Br

STA. MARIA 
MADALENA

23  V

[Br – Sta. Brígida Rlg]

24  V

[Br – S. Charbel Makhluf 
Presb]

25  Verm

 S. TIAGO (MAIOR), 
APÓSTOLO

V 29  Br

STA. MARTA

30  V

[Br – S. Pedro Crisólogo 
BDr]

31  Br

STO. INÁCIO DE 
LOYOLA

Julho 2020

INTENÇÕES DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Universal: As nossas famílias.

Rezemos para que as famílias de hoje sejam acompanhadas 

com amor, respeito e conselho.
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5 Ordinário da Missa

CP. Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo.

T. Amém.

CP. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 

o amor do Pai e a comunhão do Espírito 

Santo estejam convosco.

Ou
CP. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, 

e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 

convosco.

Ou
CP. O Senhor, que encaminha os nossos 

corações para o amor de Deus e a constân-

cia de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo.

Ou
CP. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

O bispo, nesta primeira saudação, em vez de 

O Senhor esteja convosco, diz:

CP. A paz esteja convosco.

T. O amor de Cristo nos uniu.

RITOS INICIAIS

CP. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nos-

sas culpas para celebrarmos dignamente os 

santos mistérios.

Ou
CP. O Senhor Jesus, que nos convida à 

mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama 

à conversão. Reconheçamos ser pecadores 

e invoquemos com confi ança a misericór-

dia do Pai.

Ou, especialmente aos domingos:
CP. No dia em que celebramos a vitória de 

Cristo sobre o pecado e a morte, também 

nós somos convidados a morrer para o pe-

cado e ressurgir para uma vida nova. Reco-

nheçamo-nos necessitados da misericórdia 

do Pai. Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 

vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 

vezes por pensamentos e palavras, atos 

e omissões, e, batendo no peito, dizem: por 

minha culpa, minha tão grande culpa. E 

peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e 

a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim 

a Deus, nosso Senhor.

Segue-se a absolvição sacerdotal:

Deus todo-poderoso tenha compaixão de 

nós, perdoe os nossos pecados e nos con-

duza à vida eterna.

T. Amém.

Ou
CP. No início desta celebração eucarísti-

ca, peçamos a conversão do coração, fonte 

de reconciliação e comunhão com Deus e 

com os irmãos e irmãs.

Ou
CP. De coração contrito e humilde, aproxi-

memo-nos do Deus justo e santo, para que 

tenha piedade de nós, pecadores.

ATO PENITENCIAL
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6Ordinário da Missa

Após um momento de silêncio:

CP. Tende compaixão de nós, Senhor.

T. Porque somos pecadores.

CP. Manifestai, Senhor, a vossa 

misericórdia.

T. E dai-nos a vossa salvação.

CP. Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos 

conduza à vida eterna. 

O povo responde:

T. Amém.

Ou
CP. O Senhor disse: “Quem dentre vós 

estiver sem pecado, atire a primeira pe-

dra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e 

perdoemo-nos mutuamente do fundo do 

coração.

Após um momento de silêncio:

CP. Senhor, que viestes salvar os corações 

arrependidos, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

CP. Cristo, que viestes chamar os pecado-

res, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

CP. Senhor, que intercedeis por nós junto 

do Pai, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

CP. Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos 

conduza à vida eterna.

T. Amém.

INVOCAÇÕES ALTERNATIVAS
Tempo comum:

1. Senhor, que sois o caminho que leva ao 

Pai, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, que sois a verdade que ilumina os 

povos, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, que sois a vida que renova o mun-

do, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

2. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a 

Pedro arrependido, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, que prometestes o paraíso ao bom 

ladrão, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, que acolheis toda pessoa que con-

fi a na vossa misericórdia, tende piedade de 

nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

3. Seguem-se as invocações Senhor, tende pie-

dade de nós, caso já não tenham ocorrido no 

ato penitencial:

CP. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

CP. Cristo, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

CP. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

Quando for prescrito, canta-se ou recita-se o 

hino:

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 

aos homens por ele amados. Senhor Deus, 

rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 

vos louvamos, nós vos bendizemos, nós 

GLÓRIA
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7 Ordinário da Missa

vos adoramos, nós vos glorifi camos, nós 

vos damos graças por vossa imensa gló-

ria. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 

Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mun-

do, tende piedade de nós. Vós que tirais o 

pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 

Vós que estais à direita do Pai, tende pie-

dade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o 

Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 

com o Espírito Santo, na glória de Deus 

Pai. Amém.

Terminado o hino, o sacerdote diz:

CP. Oremos.

E todos oram em silêncio, por algum tempo. 

O sacerdote, reza a oração; ao terminar, o 

povo aclama:

T. Amém.

O leitor, ao fi nal da leitura, acrescenta:  Pala-

vra do Senhor.

T. Graças a Deus.

(Após as leituras, é aconselhável um momen-

to de silêncio para meditação.) O salmista ou 

o cantor recita o salmo, e o povo o estribilho. 

Segue-se o Aleluia ou outro canto. Enquanto 

isso, o sacerdote, se usar incenso, coloca-o no tu-

ríbulo. O diácono que vai proclamar o Evan-

gelho, inclinando-se diante do sacerdote, pede 

a bênção em voz baixa: Dá-me a tua bênção. 

O sacerdote diz em voz baixa: O Senhor esteja 

em teu coração e em teus lábios para que pos-

sas anunciar dignamente o seu Evangelho: em 

nome do Pai e do Filho  e do Espírito Santo. 

O diácono responde: Amém. Se não houver 

diácono, o sacerdote, inclinado diante do al-

tar, reza em silêncio: Ó Deus todo -poderoso, 

purifi cai-me o coração e os lábios, para que eu 

anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. 

O diácono ou o sacerdote dirige-se ao ambão, 

acompanhado, se for oportuno, pelos ministros 

com o incenso e as velas, e diz: O Senhor esteja 

convosco.

T. Ele está no meio de nós.

O diácono ou o sacerdote, fazendo o sinal da 

cruz no livro e, depois, na fronte, na boca e 

no peito, diz:  Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo N.

T. Glória a vós, Senhor.

Então o diácono ou o sacerdote, se for oportu-

no, incensa o livro e proclama o Evangelho. 

Terminado o Evangelho, o diácono ou o sacer-

dote diz: Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.

O sacerdote ou o diácono beija o livro, rezando 

em silêncio: Pelas palavras do santo Evange-

lho sejam perdoados os nossos pecados. Nos do-

mingos e festas de preceito, faça-se a homilia, 

também recomendável nos outros dias. Termi-

nada a homilia, seja feita, quando prescrita, 

uma das seguintes profi ssões de fé:

Símbolo Niceno-Constantinopolitano
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 

criador do céu e da terra, de todas as coisas 

visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, 

Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 

nascido do Pai antes de todos os séculos: 

Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadei-

ro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, 

LITURGIA DA PALAVRA
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8Ordinário da Missa

consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas 

foram feitas. E por nós, homens, e para nos-

sa salvação, desceu dos céus: (Todos se incli-

nam às palavras seguintes até e se fez homem.) 

e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio 

da Virgem Maria, e se fez homem. Também 

por nós foi crucifi cado sob Pôncio Pilatos; 

padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao ter-

ceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu 

aos céus, onde está sentado à direita do Pai. 

E de novo há de vir, em sua glória, para jul-

gar os vivos e os mortos; e o seu reino não 

terá fi m. Creio no Espírito Santo, Senhor 

que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 

com o Pai e o Filho é adorado e glorifi cado: 

ele que falou pelos profetas. Creio na Igre-

ja, una, santa, católica e apostólica. Professo 

um só Batismo para remissão dos pecados. 

E espero a ressurreição dos mortos e a vida 

do mundo que há de vir. Amém.

Ou

Símbolo Apostólico
Creio em Deus Pai todo-poderoso, cria-

dor do céu e da terra. E em Jesus Cristo, 

seu único Filho, nosso Senhor, (Todos se 

inclinam às palavras seguintes até da Virgem 

Maria.) que foi concebido pelo poder do 

Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; 

padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifi ca-

do, morto e sepultado. Desceu à mansão 

dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, 

subiu aos céus; está sentado à direita de 

Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir 

a julgar os vivos e os mortos. Creio no Es-

pírito Santo; na Santa Igreja católica; na 

comunhão dos santos; na remissão dos 

pecados; na ressurreição da carne; na vida 

eterna. Amém.

Em seguida, faz-se a oração universal ou dos 

fi éis.

Preparação das Oferendas
Inicia-se o canto do ofertório. O sacerdote, de 

pé, toma a patena com o pão e, elevando-a um 

pouco sobre o altar, reza em silêncio:

CP. Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa 

bondade, fruto da terra e do trabalho hu-

mano, que agora vos apresentamos, e para 

nós se vai tornar pão da vida.

Em seguida, coloca a patena com o pão sobre 

o corporal. Se não houver canto ao ofertório, 

poderá o sacerdote recitar em voz alta as pala-

vras acima, e o povo acrescentar a aclamação:

T. Bendito seja Deus para sempre!

O diácono ou o sacerdote derrama vinho e um 

pouco d’água no cálice, rezando em silêncio:

CP. Pelo mistério desta água e deste vinho pos-

samos participar da divindade do vosso Filho, 

que se dignou assumir a nossa humanidade.

Em seguida, o sacerdote toma o cálice e, 

elevando-o um pouco sobre o altar, reza em 

silêncio:

CP. Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo vinho que recebemos de vossa 

bondade, fruto da videira e do trabalho 

humano, que agora vos apresentamos 

e que para nós se vai tornar vinho da 

salvação.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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9 Ordinário da Missa

Coloca o cálice sobre o corporal. Se não houver 

canto ao ofertório, poderá o sacerdote recitar 

em voz alta as palavras acima, e o povo acres-

centar a aclamação:

T. Bendito seja Deus para sempre!

O sacerdote, inclinado, reza em silêncio:

CP. De coração contrito e humilde, seja-

mos, Senhor, acolhidos por vós; e seja o 

nosso sacrifício de tal modo oferecido que 

vos agrade, Senhor, nosso Deus.

O sacerdote, de pé, ao lado do altar, lava as 

mãos, dizendo em silêncio:

CP. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e 

purifi cai-me de meus pecados.

No meio do altar e voltado para o povo, esten-

dendo e unindo as mãos, o sacerdote diz:

CP. Orai, irmãos e irmãs, para que o nos-

so sacrifício seja aceito por Deus Pai 

todo-poderoso.

Ou
CP. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 

nossa família, reunida em nome de Cristo, 

possa oferecer um sacrifício que seja aceito 

por Deus Pai todo-poderoso.

T. Receba o Senhor por tuas mãos este 

sacrifício, para glória do seu nome, para 

nosso bem e de toda a santa Igreja.

Em seguida, abrindo os braços, o sacerdote 

reza a oração sobre as oferendas; ao terminar, 

o povo aclama:

T. Amém.

Começando a Oração Eucarística, o sacerdote 

abre os braços e diz:

CP. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

CP. Corações ao alto.

T. O nosso coração está em Deus.

CP. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

T. É nosso dever e nossa salvação.

O sacerdote, de braços abertos, continua o pre-

fácio. Ao fi nal, une as mãos e, com o povo, can-

ta ou diz em voz alta:

R. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a 

vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 

o que vem em nome do Senhor! Hosana 

nas alturas!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA

VIRGEM MARIA, II
A Igreja, com as palavras de Maria, entoa louvores a Deus
CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, proclamando as vossas 

maravilhas na perfeição de todos os santos. 

Celebrando a memória da Virgem Maria, 

proclamamos ainda mais a vossa bonda-

de, inspirando-nos no mesmo hino que 

ela cantou em vosso louvor. Na verdade, 

fi zestes grandes coisas por toda a terra e 

estendestes a vossa misericórdia a todas as 

PREFÁCIOS
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10Ordinário da Missa

gerações, quando, olhando a humildade de 

vossa Serva, nos destes, por ela, o Salvador 

da humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, 

Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos 

e dos santos se alegra eternamente na vos-

sa presença, cantando (dizendo) conosco a 

uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

APÓSTOLOS, I
Os Apóstolos, pastores do povo de Deus

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor 

eterno, vós não abandoneis o rebanho, mas 

o guardais constantemente pela proteção 

dos Apóstolos. E assim a Igreja é condu-

zida pelos mesmos pastores que pusestes 

à sua frente como representantes de vosso 

Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, 

os anjos celebram vossa grandeza e os san-

tos proclamam vossa glória. Concedei-nos 

também a nós associar-nos a seus louvores, 

cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

MÁRTIRES
O testemunho do martírio

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso. Pelo(a) mártir S. 

(...), que confessou o vosso nome e derra-

mou seu sangue como 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 acla-

mamos, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

SANTOS, I
A glória dos Santos

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso. Na assembleia 

dos Santos, vós sois glorifi cado e, coroando 

seus méritos, exaltais vossos próprios dons. 

Nos vossos Santos e Santas ofereceis um 

exemplo para a nossa vida, a comunhão 

que nos une, a intercessão que nos ajuda. 

Assistidos por tão grandes testemunhas, 

possamos correr, com perseverança, no 

certame que nos é proposto e receber com 

eles a coroa imperecível, por Cristo, Se-

nhor nosso. Enquanto esperamos a glória 

eterna, com os anjos e com todos os santos, 

nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a 

uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

PASTORES
A presença dos santos Pastores na Igreja

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sem-

pre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 

Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 

Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria 

de celebrar a festa de S. N., e fortaleceis a 

vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o 

ensinamento de sua pregação e o auxílio 

de suas preces. Enquanto a multidão dos 

anjos e dos santos se alegra eternamente na 

vossa presença, nós nos associamos a seus 

louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...
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SANTAS VIRGENS E RELIGIOSOS
O sinal da consagração a Deus

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa 

admirável providência nos Santos e Santas 

que se consagraram ao Cristo, vosso Filho 

e Senhor nosso. Neles, chamais novamente 

os fi éis à santidade original e a experimen-

tar, já aqui na terra, construindo o vos-

so Reino, os dons reservados para o céu. 

Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 

proclamamos a vossa bondade, cantando 

(dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, IV
A história da salvação

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso, por Cristo, Se-

nhor nosso. Nascendo na condição huma-

na, renovou inteiramente a humanidade. 

Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. 

Ressurgindo, glorioso, da morte, trouxe-

-nos a vida eterna. Subindo, triunfante, ao 

céu, abriu-nos as portas da eternidade. E, 

enquanto esperamos a plenitude de vosso 

Reino, com os anjos e com todos os santos, 

nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a 

uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, V
A criação

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso. Vós criastes o uni-

verso e dispusestes os dias e as estações. 

Formastes o homem e a mulher à vossa 

imagem, e a eles submetestes toda a cria-

ção. Libertastes os fi éis do pecado e lhes 

destes o poder de vos louvar, por Cristo, 

Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos 

e dos santos, proclamamos vossa bondade, 

cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, VI
Cristo, Penhor da Páscoa Eterna

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, 

nos movemos e somos. E, ainda peregrinos 

neste mundo, não só recebemos, todos os 

dias, as provas de vosso amor de Pai, mas 

também possuímos, já agora, a garantia da 

vida futura. Possuindo as primícias do Es-

pírito, por quem ressuscitastes Jesus den-

tre os mortos, esperamos gozar, um dia, a 

plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, 

com os anjos e com todos os santos, en-

toamos um cântico novo, para proclamar 

vossa bondade, cantando (dizendo) a uma 

só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

TEMPO COMUM, IV
O louvor, dom de Deus

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos 

louvores não vos sejam necessários, vós 

nos concedeis o dom de vos louvar. Eles 

nada acrescentam ao que sois, mas nos 
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12Ordinário da Missa

aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os 

anjos do céu, as mulheres e os homens da 

terra, unidos a todas as criaturas, procla-

mamos, jubilosos, vossa glória, cantando 

(dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

TEMPO COMUM, V
Proclamação do mistério de Cristo

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação dar-vos graças, sempre e 

em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 

nosso. Unidos na caridade, celebramos a 

morte do vosso Filho, proclamamos com fé 

a sua ressurreição e aguardamos, com fi rme 

esperança, a sua vinda gloriosa, no fi m dos 

tempos. Enquanto a multidão dos anjos e 

dos santos se alegra eternamente na vossa 

presença, nós nos associamos aos seus lou-

vores, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

TEMPO COMUM, VI
O mistério da salvação em Cristo

CP. Na verdade, é justo e necessário, é nos-

so dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso, por Cristo, Se-

nhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela 

qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador 

e Redentor, verdadeiro homem, concebido 

do Espírito Santo e nascido da Virgem 

Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade 

e reunir um povo santo em vosso louvor, 

estendeu os braços, na hora da sua paixão, 

a fi m de vencer a morte e manifestar a res-

surreição. Por ele, os anjos celebram vossa 

grandeza e os santos proclamam vossa gló-

ria. Concedei-nos também a nós associar-

-nos a seus louvores, cantando (dizendo) a 

uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
CP. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pedi-
mos por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que abençoeis estas 
oferendas apresentadas ao vosso 
altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!
CP. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 

só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo o Papa (N.), por 
nosso Bispo (N.), e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos 
Apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre 
unida!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos e fi lhas (N.N.) e de todos os 
que circundam este altar, dos quais 
conheceis a fi delidade e a dedicação 

ORAÇÕES EUCARÍSTICAS
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13 Ordinário da Missa

em vos servir. Eles vos oferecem co-
nosco este sacrifício de louvor por si 
e por todos os seus, e elevam a vós 
as suas preces para alcançar o perdão 
de suas faltas, a segurança em suas 
vidas e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
fi lhos!
2C. Em comunhão com toda a Igre-
ja, veneramos a sempre Virgem 
Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também São José, es-
poso de Maria, * os santos Apósto-
los e Mártires: Pedro e Paulo, André, 
(Tiago e João, Tomé, Tiago e Fili-
pe, Bartolomeu e Mateus, Simão e 
Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
Cornélio e Cipriano, Lourenço e 
Crisógono, João e Paulo, Cosme e 
Damião), e todos os vossos Santos. 
Por seus méritos e preces, concedei-
-nos sem cessar a vossa proteção. 
(Por Cristo, Senhor nosso. Amém.)
T. Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, a 
oferenda dos vossos servos e de toda 
a vossa família; dai-nos sempre a 
vossa paz, livrai-nos da condenação 
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. 
(Por Cristo, Senhor nosso. Amém.) 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e san-
tifi car estas oferendas, a fi m de que 
se tornem para nós o Corpo e  o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso.
T. Santifi cai nossa oferenda, ó 
Senhor!

CC. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, ele-
vou os olhos a vós, ó Pai, deu graças 
e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo: tomai, todos, e comei: 
isto é o meu corpo, que será en-
tregue por vós. Do mesmo modo, 
ao fi m da ceia, ele tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente e 
o deu a seus discípulos, dizendo: to-
mai, todos, e bebei: este é o cá-
lice do meu sangue, o sangue da 
nova e eterna aliança, que será 
derramado por vós e por to-
dos para remissão dos pecados. 
fazei isto em memória de mim.
CP. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!
CC. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua ressur-
reição dentre os mortos e gloriosa 
ascensão aos céus, nós, vossos ser-
vos, e também vosso povo santo, vos 
oferecemos, ó Pai, dentre os bens 
que nos destes, o sacrifício perfeito 
e santo, pão da vida eterna e cálice 
da salvação.
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T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons de 
Melquisedeque. Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa presença, 
para que, ao participarmos deste al-
tar, recebendo o Corpo e o Sangue 
de vosso Filho, sejamos repletos de 
todas as graças e bênçãos do céu. 
(Por Cristo, Senhor nosso. Amém.)
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
3C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos e fi lhas (N.N.) que partiram 
desta vida, marcados com o sinal 
da fé. A eles, e a todos os que ador-
meceram no Cristo, concedei a fe-
licidade, a luz e a paz. (Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.)
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos!
4C. E a todos nós pecadores, que 
confi amos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos Apóstolos e Már-
tires: João Batista e Estêvão, Ma-
tias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, 
Marcelino e Pedro, Felicidade e 
Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santifi car 
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo,
em Cristo, a vós, Deus Pai 

todo-poderoso, na unidade do Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
CP. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ele é a vossa palavra viva, 
pela qual tudo criastes. Ele é o nosso 
Salvador e Redentor, verdadeiro ho-
mem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria. Ele, para 
cumprir a vossa vontade e reunir um 
povo santo em vosso louvor, esten-
deu os braços na hora da sua paixão, 
a fi m de vencer a morte e manifes-
tar a ressurreição. Por ele, os anjos 
celebram vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-
-nos também a nós associar-nos a 
seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade.
CC. Santifi cai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fi m de que se tornem para 
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nós o Corpo e  o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santifi cai nossa oferenda, ó 
Senhor!
CC. Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, deu graças, e o par-
tiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
tomai, todos, e comei: isto é o 
meu corpo, que será entregue 
por vós. Do mesmo modo, ao fi m 
da ceia, ele tomou o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente, e o 
deu a seus discípulos, dizendo: to-
mai, todos, e bebei: este é o cá-
lice do meu sangue, o sangue da 
nova e eterna aliança, que será 
derramado por vós e por todos 
para remissão dos pecados. fa-
zei isto em memória de mim.
CP. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!
CC. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes 

dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espí-
rito Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo mun-
do inteiro: que ela cresça na cari-
dade, com o Papa N., com o nosso 
Bispo N., e todos os ministros do 
vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Lembrai-vos do vosso fi lho (da vossa 
fi lha) N., que (hoje) chamastes deste 
mundo à vossa presença. Concedei-
-lhe que, tendo participado da mor-
te de Cristo pelo Batismo, participe 
igualmente da sua ressurreição.
T. Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

2C. Lembrai-vos também dos (ou-
tros) nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós na 
luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos!
3C. Enfi m, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Virgem 
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Maria, Mãe de Deus, São José, seu 
esposo, com os santos Apóstolos e 
todos os que neste mundo vos servi-
ram, a fi m de vos louvarmos e glorifi -
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de re-
unir o vosso povo, para que vos ofe-
reça em toda parte, do nascer ao pôr 
do sol, um sacrifício perfeito.
T. Santifi cai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santifi cai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fi m de que se 
tornem o Corpo e  o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar este 
mistério.
T. Santifi cai nossa oferenda, ó 
Senhor!
CC. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o par-
tiu e deu a seus discípulos, dizendo: 

tomai, todos, e comei: isto é o 
meu corpo, que será entregue 
por vós. Do mesmo modo, ao fi m 
da ceia, ele tomou o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente, e o 
deu a seus discípulos, dizendo: to-
mai, todos, e bebei: este é o cá-
lice do meu sangue, o sangue da 
nova e eterna aliança, que será 
derramado por vós e por to-
dos para remissão dos pecados. 
fazei isto em memória de mim.
CP. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. Olhai com bondade a oferenda 
da vossa Igreja, reconhecei o sacri-
fício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com 
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o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, (santo do dia ou padroei-
ro) e todos os santos, que não ces-
sam de interceder por nós na vossa 
presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa re-
conciliação estenda a paz e a salvação 
ao mundo inteiro. Confi rmai na fé e 
na caridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso servo 
o Papa N., o nosso Bispo N., com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e 
todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei as preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos fi lhos e fi lhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 

morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
CP. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 
dar-vos graças, é nossa salvação dar-
-vos glória: só vós sois o Deus vivo e 
verdadeiro que existis antes de todo 
o tempo e permaneceis para sempre, 
habitando em luz inacessível. Mas, 
porque sois o Deus de bondade e a 
fonte da vida, fi zestes todas as coi-
sas para cobrir de bênçãos as vossas 
criaturas e a muitos alegrar com a 
vossa luz.
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa 
luz!
CP. Eis, pois, diante de vós todos os 
anjos que vos servem e glorifi cam 
sem cessar, contemplando a vossa 
glória. Com eles, também nós, e, 
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18Ordinário da Missa

por nossa voz, tudo o que criastes, 
celebramos o vosso nome, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o amor 
com que fi zestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vos-
sa imagem e lhes confi astes todo o 
universo, para que, servindo a vós, 
seu Criador, dominassem toda cria-
tura. E quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, 
mas a todos socorrestes com bon-
dade, para que, ao procurar-vos, vos 
pudessem encontrar.
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!
CP. E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mu-
lheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo 
que, chegada a plenitude dos tem-
pos, nos enviastes vosso próprio Fi-
lho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!
CP. Verdadeiro homem, concebi-
do do Espírito Santo e nascido da 
Virgem Maria, viveu em tudo a 
condição humana, menos o pecado, 
anunciou aos pobres a salvação, aos 
oprimidos, a liberdade, aos tristes, a 
alegria. E para realizar o vosso pla-
no de amor, entregou-se à morte e, 
ressuscitando dos mortos, venceu a 

morte e renovou vida.
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua 
morte!
CP. E, a fi m de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 
primeiro dom aos vossos fi éis para 
santifi car todas as coisas, levando à 
plenitude a sua obra.
T. Santifi cai-nos pelo dom do vosso 
Espírito!
CC. Por isso, nós vos pedimos que 
o mesmo Espírito Santo santifi que 
estas oferendas, a fi m de que se tor-
nem o Corpo  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande misté-
rio que ele nos deixou em sinal da 
eterna aliança.
T. Santifi cai nossa oferenda pelo 
Espírito.
CC. Quando, pois, chegou a hora, 
em que por vós, ó Pai, ia ser glorifi -
cado, tendo amado os seus que esta-
vam no mundo, amou-os até o fi m. 
Enquanto ceavam, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: tomai, todos, 
e comei: isto é o meu corpo, que 
será entregue por vós. Do mes-
mo modo, ele tomou em suas mãos 
o cálice com vinho, deu graças no-
vamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu sangue, o 
sangue da nova e eterna alian-
ça, que será derramado por vós 
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19 Ordinário da Missa

e por todos para remissão dos 
pecados. Fazei isto em memória 
de mim.
CP. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Ou
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!
CP. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte de Cristo e sua descida 
entre os mortos, proclamamos a sua 
ressurreição e ascensão à vossa direi-
ta, e, esperando a sua vinda gloriosa, 
nós vos oferecemos o seu Corpo e 
Sangue, sacrifício do vosso agrado e 
salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CP. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e concedei 
aos que vamos participar do mes-
mo pão e do mesmo cálice que, re-
unidos pelo Espírito Santo num só 
corpo, nos tornemos em Cristo um 
sacrifício vivo para o louvor da vossa 
glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!
1C. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 

este sacrifício: o vosso servo o Papa 
N., o nosso Bispo N., os bispos do 
mundo inteiro, os presbíteros e to-
dos os ministros, os fi éis que, em 
torno deste altar, vos oferecem este 
sacrifício, o povo que vos pertence e 
todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos!
2C. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo e 
de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. E a todos nós, vossos fi lhos e 
fi lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e todos os Santos, pos-
samos alcançar a herança eterna no 
vosso reino, onde, com todas as cria-
turas, libertas da corrupção do pe-
cado e da morte, vos glorifi caremos 
por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
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20Ordinário da Missa

CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
CP. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. 
É ele o sacerdote verdadeiro que sem-
pre se oferece por nós todos, man-
dando que se faça a mesma coisa que 
fez naquela ceia derradeira. Por isso, 
aqui estamos bem unidos, louvando 
e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes fi car muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conosco 
por ele;
CC. mandai vosso Espírito Santo, a 
fi m de que as nossas ofertas se mu-
dem no Corpo  e no Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
CC. Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o pão 
e o entregou a seus discípulos, dizen-
do: tomai, todos, e comei: isto é 
o meu corpo, que será entregue 
por vós. Do mesmo modo, ao fi m 
da ceia, tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: tomai, 

todos, e bebei: este é o cálice do 
meu sangue, o sangue da nova e 
eterna aliança, que será derra-
mado por vós e por todos para 
remissão dos pecados. fazei 
isto em memória de mim.
CP. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
fi ca esperando sua volta!
CC. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso Se-
nhor, sua ressurreição e ascensão; 
nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. E quando recebermos Pão e 
Vinho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo ao 
céu, cada dia renovando a esperança 
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa N. 
ser bem fi rme na Fé, na Caridade, e 
a N., que é Bispo desta Igreja, muita 
luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
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21 Ordinário da Missa

vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se 
apaga!

CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

CP. Obedientes à palavra do Salvador e 

formados por seu divino ensinamento, ou-

samos dizer:

Ou
CP. Rezemos, com amor e confi ança, a ora-

ção que o Senhor Jesus nos ensinou:

Ou
CP. O Senhor nos comunicou o seu Espíri-

to. Com a confi ança e a liberdade de fi lhos, 

digamos juntos:

Ou
CP. Antes de participar do banquete da 

Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 

de união fraterna, rezemos, juntos, como o 

Senhor nos ensinou:

Ou
CP. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-

minados pela sabedoria do Evangelho, ou-

samos dizer:

O sacerdote abre os braços e prossegue com o 

povo:

Pai nosso que estais nos céus, santifi cado 

seja o vosso nome; venha a nós o vosso 

reino, seja feita a vossa vontade, assim na 

terra como no céu; o pão nosso de cada dia 

nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofen-

sas, assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido; e não nos deixeis cair 

em tentação, mas livrai-nos do mal.

O sacerdote prossegue sozinho, de braços 

abertos:

CP. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 

dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 

vossa misericórdia, sejamos sempre livres 

do pecado e protegidos de todos os peri-

gos, enquanto, vivendo a esperança, aguar-

damos a vinda do Cristo Salvador.

T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 

sempre!

O sacerdote, de braços abertos, diz em voz alta:

CP. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 

Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 

minha paz. Não olheis os nossos pecados, 

mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-

gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 

que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

RITO DA COMUNHÃO
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T. Amém.

CP. A paz do Senhor esteja sempre 

convosco.

T. O amor de Cristo nos uniu.

CP. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 

Jesus.

Ou
CP. Como fi lhos e fi lhas do Deus da paz, sau-

dai-vos com um gesto de comunhão fraterna.

Ou
CP. Em Jesus, que nos tornou todos irmãos 

e irmãs com sua cruz, saudai-vos com um 

sinal de reconciliação e de paz.

Ou
CP. No Espírito de Cristo ressuscitado, 

saudai-vos com um sinal de paz.

Em seguida, o sacerdote parte o pão consagra-

do sobre a patena e coloca um pedaço no cálice, 

rezando em silêncio:

Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, 

o Cristo e Senhor nosso, que vamos rece-

ber, nos sirva para a vida eterna.

Enquanto isso, canta-se ou recita-se:

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, ten-

de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que 

tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

O sacerdote, de mãos unidas, reza em silêncio:

Senhor Jesus Cristo, o vosso Corpo e o vosso 

Sangue, que vou receber, não se tornem causa 

de juízo e condenação; mas, por vossa bonda-

de, sejam sustento e remédio para minha vida. 

CP. Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor.

Ou
CP. Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas, mas terá a luz 

da vida.

Ou
CP. Quem come minha Carne e bebe meu 

Sangue permanece em mim e eu nele.

Ou
CP. Provai e vede como o Senhor é bom; 

feliz de quem nele encontra seu refúgio.

Ou
CP. Eu sou o Pão vivo, que desceu do 

céu: se alguém come deste Pão, viverá 

eternamente.

CP. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pe-

cado do mundo.

E acrescenta, com o povo, uma só vez:

T. Senhor, eu não sou digno(a) de que en-

treis em minha morada, mas dizei uma 

palavra e serei salvo(a).

CP. Que o Corpo de Cristo me guarde para 

a vida eterna.

Comunga o Corpo de Cristo. Depois, segura o 

cálice e reza em silêncio:

Que o Sangue de Cristo me guarde para a 

vida eterna.

Comunga o Sangue de Cristo. Enquanto se 

faz a purifi cação, o sacerdote reza em silêncio: 

Fazei, Senhor, que conservemos num coração 

puro o que nossa boca recebeu. E que esta dádi-

va temporal se transforme para nós em remé-

dio eterno. Terminada a comunhão dos fi éis, de 

pé, junto à cadeira ou ao altar, o sacerdote diz: 

Oremos. E todos, com o sacerdote, rezam al-

gum tempo em silêncio, se ainda não o fi zeram. 

Em seguida, o sacerdote, abrindo os braços, diz 

a oração “Depois da comunhão”. Ao terminar, 

o povo aclama:

T. Amém.
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CP. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

CP. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho  e Espírito Santo.

Depois, o diácono ou o próprio sacerdote diz ao 

povo, unindo as mãos:

Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.

Ou
A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 

em paz e o Senhor vos acompanhe.

T. Graças a Deus.

BÊNÇÃOS SOLENES
As seguintes bênçãos podem ser usadas, à von-

tade do sacerdote, no fi m da Missa, da Litur-

gia da Palavra, da Liturgia das Horas ou dos 

Sacramentos. O diácono ou, na falta dele, o 

próprio sacerdote poderá fazer o convite com 

estas ou outras palavras: Inclinai-vos para 

receber a bênção. Em seguida, o sacerdote es-

tende as mãos sobre o povo, profere as bênçãos 

e, ao terminar, todos aclamam: Amém.

TEMPO COMUM, I 
 (Bênção de Aarão: Nm 6,24-26)

Deus vos abençoe e vos guarde.

T. Amém.

Ele vos mostre a sua face e se compadeça 

de vós.

T. Amém.

Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua 

paz.

T. Amém.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 

Filho  e Espírito Santo, 

T. Amém.

TEMPO COMUM, IV
Que o Deus de toda consolação disponha 

na sua paz os vossos dias e vos conceda as 

suas bênçãos.

T. Amém.

Sempre vos liberte de todos os perigos e 

confi rme os vossos corações em seu amor.

T. Amém.

E assim, ricos em esperança, fé e caridade, 

possais viver praticando o bem e chegar fe-

lizes à vida eterna.

T. Amém.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 

Filho  e Espírito Santo.

T. Amém.

Depois, o diácono ou o próprio sacerdote diz ao 

povo, unindo as mãos:

Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.

Ou
A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 

em paz e o Senhor vos acompanhe.

T. Graças a Deus.

RITOS FINAIS
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241ºDIA 

Antífona da Entrada – Sl 46,2
Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 

brados de alegria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Ao iniciar esta nossa Celebra-

ção, neste primeiro dia do mês, abramos 

nosso coração, tomando o propósito de 

procurarmos nunca rejeitar a Deus por 

palavras nem por atos.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, pela vossa graça, nos 
fi zestes fi lhos 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.

PRIMEIRA LEITURA  – Am 5,14-15.21-24
Livra-me da balbúrdia dos teus cantos; 

que a justiça seja abundante como água.
Leitura da Profecia de Amós
14Buscai o bem, não o mal, para ter-
des mais vida, só assim o Senhor 
Deus dos exércitos vos assistirá, como 
tendes afi rmado. 15Odiai o mal, amai 
o bem, restabelecei a justiça no jul-
gamento, talvez o Senhor Deus dos 
exércitos se compadeça do resto da 
tribo de José. 21“Aborreço, rejeito vos-
sas festas, diz o Senhor, não me agra-
dam vossas assembleias de culto. 22Se 
me oferecerdes holocaustos, não acei-
tarei vossas oblações e não farei caso 
de vossos gordos animais de sacrifício. 

23Livra-me da balbúrdia dos teus can-
tos, não quero ouvir a toada de tuas 
liras. 24Que a justiça seja abundante 
como água e a vida honesta, como 
torrente perene”.  Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 49(50),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17(R. 23b)

R. A todos que procedem retamen-
te, eu mostrarei a salvação que vem 
de Deus.
1. 7“Escuta, ó meu povo, eu vou fa-
lar; †/ ouve, Israel, eu testemunho 
contra ti:*/ Eu, o Senhor, somente 
eu, sou o teu Deus! R.

2. 8Eu não venho censurar teus sacrifí-
cios,*/ pois sempre estão perante mim 
teus holocaustos;/ 9não preciso dos 
novilhos de tua casa*/ nem dos car-
neiros que estão nos teus rebanhos. R.

3. 10Porque as feras da fl oresta me per-
tencem*/ e os animais que estão nos 
montes aos milhares./ 11Conheço os 
pássaros que voam pelos céus*/ e os seres 
vivos que se movem pelos campos. R.

4. 12Não te diria, se com fome eu es-
tivesse,*/ porque é meu o universo 
e todo ser./ 13Porventura comerei 
carne de touros?*/ Beberei, acaso, o 
sangue de carneiros? R.

5. 16bComo ousas repetir os meus pre-
ceitos*/ ce trazer minha Aliança em 
tua boca?/ 17Tu que odiaste minhas 
leis e meus conselhos*/ e deste as cos-
tas às palavras dos meus lábios! R.

DIA 1º DE JULHO
VERDE – 4ª FEIRA DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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25 1ºDIA 

Aclamação ao Evangelho – Tg 1,18
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Deus nos gerou pela palavra da verdade 

como as primícias de suas criaturas. R.

EVANGELHO  – Mt 8,28-34
Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 28quando Jesus che-
gou à outra margem do lago, na re-
gião dos gadarenos, vieram ao seu 
encontro dois homens possuídos 
pelo demônio, saindo dos túmulos. 
Eram tão violentos, que ninguém 
podia passar por aquele caminho. 
29Eles então gritaram: “O que tens a 
ver conosco, Filho de Deus? Tu vies-
te aqui para nos atormentar antes 
do tempo?” 30Ora, a certa distância 
deles, estava pastando uma grande 
manada de porcos. 31Os demônios 
suplicavam-lhe: “Se nos expulsas, 
manda-nos para a manada de por-
cos”. 32Jesus disse: “Ide”. Os demô-
nios saíram, e foram para os porcos. 
E logo toda a manada atirou-se 
monte abaixo para dentro do mar, 
afogando-se nas águas. 33Os homens 
que guardavam os porcos fugiram e, 
indo até à cidade, contaram tudo, 
inclusive o caso dos possuídos pelo 
demônio. 34Então a cidade toda saiu 
ao encontro de Jesus. Quando o vi-
ram, pediram-lhe que se retirasse da 
região deles. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O profeta Amós transmite ao povo o 

descontentamento de Deus a respeito de 

seus atos de culto e orações (Am 5,21-23), 

uma vez que não expressam a verdadeira 

retidão de coração nem de conduta moral, 

mas uma grande incoerência de vida. Não 

vivem o que rezam. O que afirmam a Deus 

com palavras, negam em atos (v. 14-15).

No fundo do coração, não aceitam a 

Deus mesmo constatando a proteção e a 

ajuda dele nas suas vidas. Os gadarenos 

também não aceitam Jesus em seu terri-

tório e, consequentemente, em suas vidas 

(Mt 8,34), mesmo presenciando a vitória 

de Cristo sobre o mal (demônio) (v. 31). 

Jesus é visto como uma pessoa indesejável. 

É lamentável reconhecer que, para muitos 

cristãos católicos, Jesus é uma pessoa inde-

sejável, porque preferem agir de maneira 

incoerente, pensando que não precisam de 

Deus e assim se empobrecem jogando fora 

as preciosas graças do Pai.

Preces da Comunidade
P. Coloquemos diante de Deus, nosso mi-

sericordioso Pai, as nossas intenções de 

hoje.

R. Senhor, ouvi-nos!

1. Senhor Deus, concedei à vossa Igreja a 

graça da fi delidade para que testemunhe 

ao mundo vossa misericórdia e vosso amor, 

nós vos pedimos.

2. Senhor Deus, concedei ao Papa Francisco

as graças necessárias para seu pastoreio 

neste mundo de tanta infi delidade e des-

crença, nós vos pedimos.

3. Senhor Deus, vos pedimos para que rei-

ne a paz no mundo e nos corações toma-

dos pela vingança e malquerenças, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)
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P. Deus nosso Pai, ouvi nossas súplicas e 

dai-nos a graça de ter o coração sempre 

aberto para acolher a vós e a nosso próxi-

mo. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que nos assegurais os fru-
tos dos vossos sacramentos, concedei 
que o povo reunido para vos servir 
corresponda à santidade dos vossos 
dons. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 102,1
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 

meu ser, seu santo nome!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, que oferecemos em sacri-
fício e recebemos em comunhão, nos 
transmitam uma vida nova, para que, 
unidos a vós pela caridade que não pas-
sa, possamos produzir frutos que per-
maneçam. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Giuliano 

Frigeni (1947). Ordenação Presbiteral: Dom Antônio

de Sousa (1956). Ordenação Episcopal: Dom João 

Mamede Filho (2006); Dom Luiz Soares Vieira 

(1984); Dom Wilson Luís Angotti Filho (2011).

Antífona da Entrada – Sl 46,2
Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 

brados de alegria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): O Senhor nos reúne em seu 

Amor.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, pela vossa graça, nos 
fi zestes fi lhos 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.

PRIMEIRA LEITURA  – Am 7,10-17
Vai profetizar para Israel, meu povo.

Leitura da Profecia de Amós
Naqueles dias, 10Amasias, sacerdote 
de Betel, mandou dizer a Jeroboão, 
rei de Israel: “Amós conspira contra 

ti, dentro da própria casa de Israel; o 
país não consegue evitar que se es-
palhem todas as suas palavras. 11Ele 
anda dizendo: ‘Jeroboão morrerá 
pela espada, e Israel será deportado 
de sua pátria, como escravo’”. 12Disse 
depois Amasias a Amós: “Vidente, 
sai e procura refúgio em Judá, onde 
possas ganhar teu pão e exercer a 
profecia; 13mas em Betel não deve-
rás insistir em profetizar, porque aí 
fi ca o santuário do rei e a corte do 
reino”. 14Respondeu Amós a Ama-
sias, dizendo: “Não sou profeta nem 
sou fi lho de profeta; sou pastor de 
gado e cultivo sicômoros. 15O Se-
nhor chamou-me, quando eu tangia 
o rebanho, e o Senhor me disse: ‘Vai 
profetizar para Israel, meu povo’”. 
16E agora ouve a palavra do Senhor. 

DIA 2 DE JULHO
VERDE – 5ª FEIRA DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.

JUL2020_igreja_em_oraça ̃o_FINAL.indd   26JUL2020_igreja_em_orac ̧a ̃o_FINAL.indd   26 09/03/2020   13:3809/03/2020   13:38



27 02DIA 

“Tu dizes: ‘Não profetizes contra 
Israel e não insinues palavras contra 
a casa de Isaac’. 17Pois bem, isto diz 
o Senhor: ‘Tua mulher se prostituirá 
na cidade, teus fi lhos e fi lhas mor-
rerão pela espada, tuas terras serão 
tomadas e loteadas; tu mesmo mor-
rerás em terra poluída, e Israel será 
levado em cativeiro para longe de 
seu país’”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 18(19),8.9.10.11(R. 10b)

R. Os julgamentos do Senhor são 
corretos e justos igualmente.
1. 8A lei do Senhor Deus é perfei-
ta,*/ conforto para a alma!/ O teste-
munho do Senhor é fi el,*/ sabedoria 
dos humildes. R.

2. 9Os preceitos do Senhor são pre-
cisos,*/ alegria ao coração./ O man-
damento do Senhor é brilhante,*/ 
para os olhos é uma luz. R.

3. 10É puro o temor do Senhor,*/ 
imutável para sempre./ Os julga-
mentos do Senhor são corretos*/ e 
justos igualmente. R.

4. 11Mais desejáveis do que o ouro 
são eles,*/ do que o ouro refi na-
do./ Suas palavras são mais doces 
que o mel,*/ que o mel que sai dos 
favos. R.

Aclamação ao Evangelho – 2Cor 5,19
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Em Cristo, Deus reconciliou consigo 

mesmo a humanidade; e a nós ele entregou 

esta reconciliação. R.

EVANGELHO  – Mt 9,1-8
A multidão glorificou a Deus, 

por ter dado tal poder aos homens.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 1entrando em um 
barco, Jesus atravessou para a outra 
margem do lago e foi para a sua ci-
dade. 2Apresentaram-lhe, então, um 
paralítico deitado numa cama. Ven-
do a fé que eles tinham, Jesus disse 
ao paralítico: “Coragem, fi lho, os 
teus pecados estão perdoados!” 3En-
tão alguns mestres da Lei pensaram: 
“Esse homem está blasfemando!” 
4Mas Jesus, conhecendo os pensa-
mentos deles, disse: “Por que tendes 
esses maus pensamentos em vossos 
corações? 5O que é mais fácil, dizer: 
‘Os teus pecados estão perdoados’, 
ou dizer: ‘Levanta-te e anda’? 6Pois 
bem, para que saibais que o Filho 
do Homem tem na terra poder para 
perdoar pecados, – disse, então, ao 
paralítico – “Levanta-te, pega a tua 
cama e vai para a tua casa”. 7O pa-
ralítico então se levantou, e foi para 
a sua casa. 8Vendo isso, a multidão 
fi cou com medo e glorifi cou a Deus, 
por ter dado tal poder aos homens. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Amós é um profeta vocacional, ou seja, 

não por profissão, mas chamado pelo 

Senhor para exercer a sua missão (v. 15).

Ele evidencia em sua pregação que Israel, 
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se não se converter, sofrerá o exílio como 

consequência dos seus pecados (v. 11). 

Amós é o primeiro dos profetas a anun-

ciar o exílio como castigo divino pela 

idolatria do povo. O profeta não pensa 

no seu bem-estar nem nos sofrimentos 

que a sua missão traria para si. Ele pen-

sa nos interesses de Deus e no bem do 

povo eleito, com sua identidade de per-

tença ao Senhor, expressa na fidelidade 

à Aliança. Essa atitude de buscar o bem 

do próximo é evidenciada no Evangelho 

pelos homens que levam o paralítico até 

Jesus, confiando que Ele tem o poder para 

curar seu amigo (v. 2). A intercessão dos 

cristãos, pelas necessidades da Igreja e do 

mundo, e as atitudes e obras para ame-

nizar a dor dos que mais sofrem são um 

sinal profético em nosso tempo de que o 

Senhor Jesus continua a operar, por meio 

da oração dos que lhe pertencem epor 

meio das boas obras por estes praticadas.

Preces da Comunidade
P. Assim como os amigos do paralítico do 

Evangelho, apresentemos a Jesus as neces-

sidades espirituais e materiais de nossos 

irmãos na fé e de nosso mundo, dizendo:

R. Senhor, atendei-nos!

1. Pelas necessidades mais urgentes da 

Santa Igreja, principalmente pelos fi éis 

que sofrem com a perseguição religiosa, 

nós vos pedimos.

2. Por todos os que padecem graves en-

fermidades e pelos que cuidam e acompa-

nham essas pessoas, nós vos pedimos.

3. Pelos que buscam uma oportunidade de 

emprego, a fi m de que possam encontrar 

um trabalho digno, nós vos pedimos.

4. Pelos encarcerados, para que se abram 

à fé manifestada pela conversão da vida, e 

por todos os agentes da pastoral carcerária, 

nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, recebei essas preces que 

humildemente vos apresentamos.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. 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.

Antífona da Comunhão – Sl 102,1
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 

meu ser, seu santo nome!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, que oferecemos em sa-
crifício e recebemos em comunhão, 
nos transmitam uma vida nova, para 
que, unidos a vós pela caridade que 
não passa, possamos produzir frutos 
que permaneçam. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: Dom 

Argemiro de Azevedo (1980); Dom José Carlos

Chacorowski (1980); Dom Nei Paulo Moretto 

(1961); Dom Segismundo Martinez Alvarez (1972). 

Ordenação Episcopal: Dom Antônio Roberto 

Cavuto (2005).
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Biografia – São Tomé
Tomé foi o Apóstolo que expressou soli-

dariedade ao Cristo na última viagem para 

Jerusalém com as palavras: “Vamos nós 

também para morrer com ele” ( Jo 11,16). 

Foi em resposta à sua pergunta sobre o ca-

minho para o Pai que o Senhor afi rmou: 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida” 

( Jo 14,5-6). Tomé reparou sua incredulida-

de sobre a Ressurreição do Senhor com a 

profi ssão de fé feita oito dias depois: “Meu 

Senhor e meu Deus” ( Jo 20,24-29). O 

martirológio jeronomiano (Séc. VI) come-

mora a trasladação de seu corpo para Edes-

sa, Síria (atualmente Turquia) a 3 de julho.

Antífona da Entrada – Sl 117,28
Vós sois o meu Deus e eu vos dou graças; 

vós sois o meu Deus e eu vos exalto: eu vos 

dou graças porque sois o meu Salvador.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Irmãos e irmãs, somos uma 

Igreja de muitos carismas, na qual cada 

um possui um dom espiritual. Entremos 

em nossa liturgia, celebrando hoje o dom 

de ser apóstolo.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Deus todo-poderoso, concedei-
-nos celebrar com alegria a festa do 
Apóstolo São Tomé, para que se-
jamos sempre sustentados por sua 
proteção e tenhamos a vida pela fé 
no Cristo que ele reconheceu como 

Senhor. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Ef 2,19-22
Vós fostes integrados no edifício que tem como 

fundamento os apóstolos.
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos, 19já não sois mais estrangei-
ros nem migrantes, mas concidadãos 
dos santos. Sois da família de Deus. 
20Vós fostes integrados no edifício 
que tem como fundamento os após-
tolos e os profetas, e o próprio Jesus 
Cristo como pedra principal. 21É 
nele que toda a construção se ajus-
ta e se eleva para formar um templo 
Santo no Senhor. 22E vós também 
sois integrados nesta construção, 
para vos tornardes morada de Deus 
pelo Espírito. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 116(117),1-2(R. Mc 16,15)

R. Ide, por todo o mundo, a todos 
pregai o Evangelho.
1. 1Cantai louvores ao Senhor, todas 
as gentes,*/ povos todos, festejai-o! R.

2. 2Pois comprovado é seu amor para 
conosco,*/ para sempre ele é fi el! R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 20,29
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Acreditaste, Tomé, porque me viste. 

Felizes os que creem, sem ter visto. R.

DIA 3 DE JULHO
VERMELHO – 6ª FEIRA. SÃO TOMÉ, APÓSTOLO, FESTA.

1ª SEXTA-FEIRA DO MÊS.
(GLÓRIA, PREFÁCIO DOS APÓSTOLOS I OU II)
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EVANGELHO  – Jo 20,24-29
Meu Senhor e meu Deus!

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
24Tomé, chamado Dídimo, que era 
um dos doze, não estava com eles 
quando Jesus veio. 25Os outros discí-
pulos contaram-lhe depois: “Vimos 
o Senhor!”. Mas Tomé disse-lhes: 
“Se eu não vir a marca dos pregos em 
suas mãos, se eu não puser o dedo 
nas marcas dos pregos e não puser 
a mão no seu lado, não acreditarei.” 
26Oito dias depois, encontravam-se 
os discípulos novamente reunidos 
em casa, e Tomé estava com eles. 
Estando fechadas as portas, Jesus 
entrou, pôs-se no meio deles e dis-
se: “A paz esteja convosco”. 27Depois 
disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e 
olha as minhas mãos. Estende a tua 
mão e coloca-a no meu lado. E não 
sejas incrédulo, mas fi el”. 28Tomé 
respondeu: “Meu Senhor e meu 
Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditas-
te, porque me viste? Bem-aventura-
dos os que creram sem terem visto!” 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
São Tomé não foi o único a receber 

uma repreensão de Cristo por causa de 

sua falta de fé na Ressurreição do Se-

nhor. No último capítulo do Evangelho 

de Marcos, o Senhor censura todos os 

Onze pela mesma razão: “Ele os criticou 

(...) porque não tinham acreditado na-

queles que o tinham visto ressuscitado” 

(Mc 16,14). Essa passagem de Marcos 

ilumina o texto de João sobre a incredu-

lidade de Tomé. Este comete o mesmo 

erro que os demais: recusa-se a dar crédi-

to às palavras das testemunhas oculares. 

Como lemos no Evangelho de João: “Os 

outros discípulos contaram-lhe: ‘Nós vi-

mos o Senhor!’. Mas Tomé disse: ‘Se eu 

não vir a marca dos pregos (...) não acre-

ditarei’” ( Jo 20,25). É isto que precisa ser 

superado em Tomé: a sua insistência em 

ver por si mesmo antes de acreditar. A li-

ção que Jesus quer comunicar é que o dis-

cípulo, como membro de uma comunida-

de, tem de aprender a acreditar naquilo 

que o Senhor revela aos outros membros. 

Não podemos exigir sempre a experiên-

cia pessoal como base de nossa fé. Temos 

de confiar na experiência eclesial.

Preces da Comunidade
P. Na festa do Apóstolo São Tomé, rezemos 

pelos bispos da Igreja no mundo inteiro, 

eles que são os sucessores dos apóstolos.

R. Os santos Apóstolos intercedam pela 

Igreja!

1. Para que os bispos sejam verdadeiros 

pastores do rebanho, solícitos pelas neces-

sidades dos membros de suas dioceses, nós 

vos pedimos.

2. Para que os bispos saibam instruir os 

fi éis, anunciando o Evangelho com clareza 

e entusiasmo, nós vos pedimos.

3. Para que os bispos exerçam o ministé-

rio do governo com a ternura de um pai 

e a fi rmeza de um bom mestre, nós vos 

pedimos.

4. Pelos membros da Conferência Episco-

pal no Brasil, para que tenham a coragem 

e o amor para contribuir na solução dos 
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problemas mais urgentes de nosso país, 

nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, vós enviastes o vosso Es-

pírito sobre os Apóstolos e os fi zestes vos-

sos representantes. Guiai os bispos de hoje 

pelo mesmo Espírito. Vós que viveis e rei-

nais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, nós vos oferecemos este 
sacrifício de louvor, celebrando a 
profi ssão de fé feita por São Tomé, 
vosso Apóstolo, e, rendendo-vos o 
nosso culto de servos, pedimos que 

conserveis em nós os vossos dons. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Jo 20,27
Estende tua mão, toca o lugar dos cravos, 

não sejas incrédulo, mas fi el.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Pai, recebemos neste sacra-
mento o Corpo do vosso Filho úni-
co; concedei que proclamemos o 
Cristo em nossa vida e nossas ações, 
reconhecendo nele nosso Deus e 
Senhor, como fez o Apóstolo São 
Tomé. Por Cristo, nosso Senhor.

Sagrado Coração de Jesus – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes 

do Coração de vosso Filho e infl amai-nos 

com seu amor, para que, assemelhando-

-nos a ele, possamos participar da reden-

ção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, Pai de misericórdia, que na 

vossa imensa caridade nos destes o vos-

so Filho único, fazei que, formando com 

ele um só corpo, possamos oferecer-vos 

um culto digno de vós. Por Cristo, nosso 

Senhor.

Prefácio do Coração de Jesus

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Tendo participado do vosso sacramen-

to de amor, imploramos, ó Deus, que, con-

formados ao Cristo na terra, nos associe-

mos no céu à sua glória. Por Cristo, nosso 

Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Armando

Bucciol (1946); Dom Dominique Marie Jean Denis 

You (1955); Dom Eugène Lambert Adrian Rixen 

(1944). Ordenação Presbiteral: Dom Assis Lopes

(1968); Dom Erwin Kräutler (1965); Cardeal 

Eusébio Oscar Scheid (1960); Dom Francisco 

Javier Delvalle Paredes (1976); Dom José Palmeira

Lessa (1968); Dom João Bosco Oliver de Faria 

(1968); Dom Mário Rino Sivieri (1966).

MEMÓRIA FACULTATIVA
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Biografia – Sta. Isabel
Santa Isabel, Rainha de Portugal (1271-

1336): Filha de Pedro III, rei de Aragão, 

herdou o nome e as virtudes de sua tia-avó, 

Santa Isabel da Hungria. Casou-se aos 

doze anos com Dom Diniz, rei de Portugal. 

Suportou, com heroísmo, as difi culdades 

de seu casamento. Agiu, como anjo de paz, 

para acalmar graves discórdias tanto no 

âmbito familiar como no do reino. Após a 

morte do marido (1325), tornou-se terceira 

franciscana e viveu os últimos anos imersa 

na oração e na caridade para com os pobres.

Antífona da Entrada – Sl 46,2
Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 

brados de alegria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Desejosos de nos alimentar-

mos do Pão da Palavra de Deus, inicie-

mos alegres esta nossa Celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, pela vossa graça, nos fi zestes 
fi lhos da luz. Concedei que não sejamos 
envolvidos pelas trevas do erro, mas bri-
lhe em nossas vidas a luz da vossa verda-
de. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

PRIMEIRA LEITURA  – Am 9,11-15
Mudarei a sorte de Israel, meu povo, 
cativo e os plantarei sobre o seu solo.

Leitura da Profecia de Amós
Assim diz o Senhor: 11“Naquele 

dia, reerguerei a tenda de Davi, em 
ruínas, e consertarei seus estragos, 
levantando-a dos escombros, e re-
construindo tudo, como nos dias 
de outrora; 12deste modo possuirão 
todo o resto de Edom e das outras 
nações, que são chamadas com o 
meu nome, diz o Senhor, que tudo 
isso realiza. 13Eis que dias virão, diz 
o Senhor, em que se seguirão de 
perto quem ara e quem ceifa, o que 
pisa as uvas e o que lança a semente; 
os montes destilarão vinho e as co-
linas parecerão liquefazer-se. 14Mu-
darei a sorte de Israel, meu povo, 
cativo; eles reconstruirão as cidades 
devastadas, e as habitarão, plantarão 
vinhas e tomarão o vinho, cultivarão 
pomares e comerão seus frutos. 15Eu 
os plantarei sobre o seu solo e eles 
nunca mais serão arrancados de sua 
terra, que eu lhes dei,” diz o Senhor 
teu Deus. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 84(85),9.11-12.13-14(R. 9)

R. O Senhor anunciará a paz para o 
seu povo.
1. 9Quero ouvir o que o Senhor irá 
falar:*/ é a paz que ele vai anunciar;/ 
a paz para o seu povo e seus ami-
gos,*/ para os que voltam ao Senhor 
seu coração. R.

DIA 4 DE JULHO
VERDE – SÁBADO DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – STA. ISABEL RAINHA DE PORTUGAL, MFAC.
BRANCO – NOSSA SENHORA NO SÁBADO, MFAC.
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2. 11A verdade e o amor se encontra-
rão,*/ a justiça e a paz se abraçarão;/ 
12da terra brotará a fi delidade,*/ e a 
justiça olhará dos altos céus. R.

3. 13O Senhor nos dará tudo o que é 
bom,*/ e a nossa terra nos dará suas 
colheitas;/ 14a justiça andará na sua 
frente*/ e a salvação há de seguir os 
passos seus. R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 10,27
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu 

as conheço e elas me seguem. R.

EVANGELHO  – Mt 9,14-17
Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto 

enquanto o noivo está com eles?
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 14os discípulos de 
João aproximaram-se de Jesus e 
perguntaram: “Por que razão nós e 
os fariseus praticamos jejuns, mas 
os teus discípulos não?” 15Disse-lhes 
Jesus: “Por acaso, os amigos do noi-
vo podem estar de luto enquanto o 
noivo está com eles? Dias virão em 
que o noivo será tirado do meio de-
les. Então, sim, eles jejuarão. 16Nin-
guém coloca remendo de pano novo 
em roupa velha, porque o remendo 
repuxa a roupa e o rasgão fi ca maior 
ainda. 17Também não se coloca vi-
nho novo em odres velhos, senão 
os odres se arrebentam, o vinho se 
derrama e os odres se perdem. Mas 
vinho novo se coloca em odres no-
vos, e assim os dois se conservam”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
“Dias virão em que o noivo será tirado 

do meio deles. Então, sim, eles jejuarão” 

(Mt 9,15). Desde a Ascensão de Jesus, o 

Esposo nos foi tirado em sua forma carnal, 

mas Ele nos foi dado sob a espécie dos Sa-

cramentos e na pessoa dos irmãos. Diante 

disso, precisamos jejuar a fim de aprender 

a reconhecê-lo, pois se não o aprendermos, 

acharemos que Ele está ausente, quan-

do, na verdade, Ele está no meio de nós 

(Lc 17,21). O jejum ao qual Jesus se refere 

não se limita à mera abstinência de comi-

da – pois há muitos em nosso mundo que 

“jejuam” involuntariamente por não terem 

o que comer –, mas à abstinência do mal, 

em primeiro lugar, e àquela abstinência 

que pode redundar, depois, em um bem 

maior para o outro, uma abstinência que 

nos abre para a partilha. Um jejum assim 

fecundo certamente é um sinal eloquente 

da presença do Esposo entre nós.

Preces da Comunidade
P. Elevemos agora ao Pai as nossas inten-

ções, rezando juntos:

R. Senhor, escuta nossas prece!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco,

para que aponte à nossa sociedade os meios 

para jejuarmos de todo mal e discórdia, nós 

vos pedimos.

R. Senhor, escuta nossas prece!

2. Pelos agentes de pastoral, para que sejam 

verdadeiras luzes no seio de nossas comu-

nidades, nós vos pedimos.

3. Pelos que jejuam todos os dias por causa 

da fome e das desigualdades sociais, para 

que encontrem quem os ajude, nós vos 

pedimos.
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4. Pelos que mais sofrem com os desastres 

naturais ao redor do mundo, e por suas fa-

mílias, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas 

preces e ajudai-nos a vos amar efi cazmente 

em cada irmão e irmã. Vós que viveis e rei-

nais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que nos assegurais os fru-
tos dos vossos sacramentos, concedei 
que o povo reunido para vos servir 
corresponda à santidade dos vossos 
dons. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 102,1
Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o 

meu ser, seu santo nome!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, que oferecemos em sa-
crifício e recebemos em comunhão, 
nos transmitam uma vida nova, para 
que, unidos a vós pela caridade que 
não passa, possamos produzir frutos 
que permaneçam. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Sta. Isabel de Portugal – Ofício da Memória
ORAÇÃO INICIAL

CP. Ó Deus, autor da paz e da caridade, que 

destes a Santa Isabel de Portugal a graça 

de reconciliar os desunidos, concedei-nos, 

por sua intercessão, trabalhar pela paz, 

para que possamos ser chamados fi lhos de 

Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, 

para que, recordando a imensa misericór-

dia do vosso Filho, sejamos confi rmados 

no amor a Deus e ao próximo, a exem-

plo dos vossos Santos. Por Cristo, nosso 

Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados por estes sagrados misté-

rios, concedei-nos, ó Deus, seguir o exem-

plo de Santa Isabel de Portugal, que vos 

serviu com fi lial constância e se dedicou ao 

vosso povo com imensa caridade. Por Cris-

to, nosso Senhor.

Nossa Senhora – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor nosso Deus, concedei-nos 

sempre saúde de alma e corpo, e fazei 

que, pela intercessão da Virgem Maria, 

libertos das tristezas presentes, gozemos 

as alegrias eternas. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do 

vosso Filho, que, ao nascer da Virgem 

Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua 

integridade. E fazei que ele, apagando os 

nossos pecados, vos torne agradáveis nos-

sas oferendas. Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, o sacramento ce-

leste, alegrando-nos nesta festa da Virgem 

MEMÓRIA FACULTATIVA
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Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, 

servindo ao mistério da nossa Redenção. 

Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Esmeraldo

Barreto de Farias (1949); Dom Juarez Delorto Secco

(1970); Dom Mauro Montagnoli (1945). Ordenação 

Presbiteral: Dom Augustinho Petry (1965).

Sugestão para a celebração
1. Preparar a acolhida dos fi éis sem prejuízo 

à atmosfera de recolhimento e oração, mas que 

seja calorosa e comunique a alegria de que o 

coração do cristão está transbordando pela res-

surreição do Senhor.

2. Guardar momentos de silêncio reverente e 

orante logo antes do início da celebração, após 

cada uma das leituras, após a homilia e, de 

modo especial, após a Sagrada Comunhão.

Antífona da Entrada – Sl 47,10-11
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 

no meio do vosso templo. Vosso louvor se 

estenda, como o vosso nome, até os con-

fi ns da terra; toda a justiça se encontra em 

vossas mãos.

Introdução ao mistério celebrado
L. (ou CP.): Irmãs e irmãos, reunidos como 

assembleia litúrgica, celebramos o Dia do 

Senhor. Nossa esperança é renovada pela 

Palavra e presença viva do Senhor entre 

nós. Assim como o louvor de Jesus ao Pai, 

nossa oração sincera e gratuita chegue a 

Deus como incenso perfumado. Partici-

pemos com fé deste Mistério.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que pela humilhação 

do vosso Filho reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos fi lhos e 
fi lhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado 
o gozo das alegrias eternas. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Zc 9,9-10
Eis que teu rei, humilde, vem ao teu encontro.

Leitura da Profecia de Zacarias
Assim diz o Senhor: 9“Exulta, ci-
dade de Sião! Rejubila, cidade de 
Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu 
encontro; ele é justo, ele salva; é hu-
milde e vem montado num jumento, 
um potro, cria de jumenta. 10Elimi-
nará os carros de Efraim, os cavalos 
de Jerusalém; ele quebrará o arco de 
guerreiro, anunciará a paz às nações. 
Seu domínio se estenderá de um 
mar a outro mar, e desde o rio até aos 
confi ns da terra”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 144(145),1-2.8-9.10-11.13cd-14(R. 1b)

R. Bendirei, eternamente, vosso 
nome, ó Senhor!
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

DIA 5 DE JULHO
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO DOS DOMINGOS COMUNS)
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1. 1Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó 
meu Rei,*/ e bendizer o vosso nome 
pelos séculos./ 2Todos os dias have-
rei de bendizer-vos,*/ hei de louvar 
o vosso nome para sempre. R.

R. Bendirei, eternamente, vosso 
nome, ó Senhor!
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
2. 8Misericórdia e piedade é o Se-
nhor,*/ ele é amor, é paciência, é 
compaixão./ 9O Senhor é muito 
bom para com todos,*/ sua ternura 
abraça toda criatura. R.

3. 10Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifi quem,*/ e os vossos santos com 
louvores vos bendigam!/ 11Narrem a 
glória e o esplendor do vosso reino*/ 
e saibam proclamar vosso poder! R.

4. 13cdO Senhor é amor fi el em sua 
palavra,*/ é santidade em toda obra 
que ele faz./ 14 Ele sustenta todo 
aquele que vacila*/ e levanta todo 
aquele que tombou. R.

SEGUNDA LEITURA  – Rm 8,9.11-13
Se, pelo Espírito, fizerdes as obras 

do corpo morrer, vivereis.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 9vós não viveis segundo a 
carne, mas segundo o espírito, se 
realmente o Espírito de Deus mora 
em vós. Se alguém não tem o Espí-
rito de Cristo, não pertence a Cristo. 
11E, se o Espírito daquele que ressus-
citou Jesus dentre os mortos mora 
em vós, então aquele que ressuscitou 
Jesus Cristo dentre os mortos vivifi -
cará também vossos corpos mortais 
por meio do seu Espírito que mora 

em vós. 12Portanto, irmãos, temos 
uma dívida, mas não para com a car-
ne, para vivermos segundo a carne. 
13Pois, se viverdes segundo a carne, 
morrereis, mas se, pelo espírito, ma-
tardes o procedimento carnal, então 
vivereis. Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Mt 11,25
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, 

Senhor da terra; os mistérios do teu Reino 

aos pequenos, Pai, revelas! R.

EVANGELHO  – Mt 11,25-30
Eu sou manso e humilde de coração.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus pôs-se a di-
zer: 25“Eu te louvo, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e entendidos 
e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, 
Pai, porque assim foi do teu agrado. 
27Tudo me foi entregue por meu Pai, 
e ninguém conhece o Filho, senão o 
Pai, e ninguém conhece o Pai, senão 
o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar. 28Vinde a mim todos 
vós que estais cansados e fatigados 
sob o peso dos vossos fardos, e eu 
vos darei descanso. 29Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de co-
ração, e vós encontrareis descanso. 
30Pois o meu jugo é suave e o meu 
fardo é leve”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
“Meus pensamentos não são os vos-

sos pensamentos, oráculo do Senhor” 
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(Is 55,8). Não nos é facilmente com-

preendida e aceita a humilhação de 

Cristo, que nos conseguiu a salvação. Os 

caminhos de Deus não se deixam limi-

tar por nossas categorias humanas. Deus 

sempre nos ultrapassa, mas, em sua bon-

dade e sabedoria, ele nos ultrapassa não 

pelo caminho da grandeza e do poder, 

mas pelo da humildade e da fragilidade. 

A encarnação de Cristo, seus padecimen-

tos na cruz, sua morte ignominiosa, são 

eventos que não nos são facilmente com-

preendidos e assimilados. Que a graça de 

Cristo nos ajude, sempre mais a crescer 

no conhecimento dessa humildade, dessa 

pequenez que Cristo assumiu para nos 

salvar e que esse conhecimento também 

nos torne pequenos a fim de atravessar-

mos sua porta estreita e cabermos em 

suas veredas, para também experimentar-

mos a leveza de seu fardo e a suavidade 

de seu jugo.

Preces da Comunidade
CP. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor.

(resposta cantada ou rezada)

R. Escutai, Senhor, a nossa oração!

1. Deus da vida, sustentai a vossa Igreja, 

para que ela sempre se coloque a serviço da 

justiça e da paz, nós vos pedimos.

2. Fortalecei as pastorais e os movimentos 

de nossa (arqui)diocese, para que sejam 

verdadeiros espaços de acolhida e alívio 

diante dos fardos da vida, nós vos pedimos.

3. Que nossa comunidade cresça na fé, na 

esperança e na caridade por esta celebração 

em que participamos, nós vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe) 

CP. Acolhei, Senhor, as preces que, hu-

mildemente, colocamos diante de vós. Por 

Cristo, nosso Senhor.

T. Amém. 

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Possamos, ó Deus, ser purifi ca-
dos pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez mais, 
a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 33,9
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 

o homem que tem nele o seu refúgio!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por essa tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: Dom 

Manoel Delson Pedreira da Cruz (1980). Ordenação 

Episcopal: Dom Benedito Gonçalves dos Santos 

(2008); Dom Eurico dos Santos Veloso (1987).

Biografia – Sta. Maria Goretti
Nascida em Corinaldo, Itália, em 1890, 

numa família de camponeses pobres, Maria 

Goretti sempre se destacou por sua vida de 

DIA 6 DE JULHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.

VERMELHO – STA. MARIA GORETTI VGMT, MFAC.
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piedade. Quando tinha doze anos, um jovem 

tentou seduzi-la; diante de sua resistência, ele 

matou-a a facadas. Antes de morrer, Goretti

perdoou o seu algoz. Após ter cumprido os 27 

anos de pena a que fora condenado, seu as-

sassino converteu-se e foi admitido à Ordem 

dos Frades Menores Capuchinhos, onde 

veio a falecer anos depois. Participou, jun-

tamente com a mãe e os irmãos de Goretti,

de sua canonização por Pio XII em 1950.

Antífona da Entrada – Sl 47,10-11
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 

no meio do vosso templo. Vosso louvor se 

estenda, como o vosso nome, até os con-

fi ns da terra; toda a justiça se encontra em 

vossas mãos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciando esta nossa Celebra-

ção, façamos um esforço para silenciar-

mos nosso coração e deixarmo-nos sedu-

zir por Cristo para ouvirmos o que Ele 

deseja comunicar a cada um de nós.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que pela humilhação 
do vosso Filho reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos fi lhos e 
fi lhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado 
o gozo das alegrias eternas. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Os 2,16.17b-18.21-22
Eu te desposarei para sempre.

Leitura da Profecia de Oseias
Assim fala o Senhor: 16“Eis que 
eu a vou seduzir, levando-a à soli-
dão, onde lhe falarei ao coração; 17be 
ela aí responderá ao compromisso, 

como nos dias de sua juventude, nos 
dias da sua vinda da terra do Egito. 
18Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, 
que ela me chamará ‘Meu marido’, 
e não mais chamará ‘Meu Baal’. 
21Eu te desposarei para sempre; eu 
te desposarei conforme as sanções 
da justiça e conforme as práticas da 
misericórdia. 22Eu te desposarei para 
manter fi delidade e tu conhecerás o 
Senhor”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 144(145),2-3.4-5.6-7.8-9(R. 8a)

R. Misericórdia e piedade é o 
Senhor.
1. 2Todos os dias haverei de ben-
dizer-vos,*/ hei de louvar o vosso 
nome para sempre./ 3Grande é o 
Senhor e muito digno de louvo-
res,*/ e ninguém pode medir sua 
grandeza. R.

2. 4Uma idade conta à outra vossas 
obras*/ e publica os vossos feitos 
poderosos;/ 5proclamam todos o es-
plendor de vossa glória*/ e divulgam 
vossas obras portentosas! R.

3. 6Narram todos vossas obras pode-
rosas,*/ e de vossa imensidade todos 
falam./ 7Eles recordam vosso amor 
tão grandioso*/ e exaltam, ó Senhor, 
vossa justiça. R.

4. 8Misericórdia e piedade é o Se-
nhor,*/ ele é amor, é paciência, é 
compaixão./ 9O Senhor é muito 
bom para com todos,*/ sua ternura 
abraça toda criatura. R.

Aclamação ao Evangelho – 2Tm 1,10
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a 

vida imperecíveis. R.

EVANGELHO  – Mt 9,18-26
Minha filha acaba de morrer. Mas vem, 
impõe tua mão sobre ela e ela viverá.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
18Enquanto Jesus estava falando, 
um chefe aproximou-se, inclinou-
-se profundamente diante dele, e 
disse: “Minha fi lha acaba de morrer. 
Mas vem, impõe tua mão sobre ela 
e ela viverá”. 19Jesus levantou-se e o 
seguiu, junto com os seus discípu-
los. 20Nisto, uma mulher que sofria 
de hemorragia, há doze anos, veio 
por trás dele e tocou a barra do seu 
manto. 21Ela pensava consigo: “Se eu 
conseguir ao menos tocar no manto 
dele, fi carei curada”. 22Jesus voltou-
-se e, ao vê-la, disse: “Coragem, fi -
lha! A tua fé te salvou”. E a mulher 
fi cou curada a partir daquele instan-
te. 23Chegando à casa do chefe, Jesus 
viu os tocadores de fl auta e a mul-
tidão alvoroçada, 24e disse: “Retirai-
-vos, porque a menina não morreu, 
mas está dormindo”. E começaram 
a caçoar dele. 25Quando a multidão 
foi afastada, Jesus entrou, tomou a 
menina pela mão, e ela se levantou. 
26Essa notícia espalhou-se por toda 
aquela região. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Deus sempre esteve perto da criatura hu-

mana cuidando dela, permaneceu sempre 

fiel à sua aliança de amor, mesmo em 

suas infidelidades (Os 2,18-21). Em um 

mundo de tanta tecnologia e facilidade 

de comunicação, imerso em dezenas de 

sons, é bastante difícil fazer silêncio in-

terior para ouvir a voz de Deus; é mui-

to frequente o medo de silenciar-se hoje 

em dia, encontrar-se consigo mesmo 

e, se não há momentos de silêncio, será 

muito difícil deixarmo-nos seduzir por 

Deus para que Ele fale ao nosso coração 

(v. 16). Somente assim teremos a coragem 

de seriamente assumir um compromisso 

com Deus (v. 17b), deixando-nos curar 

por Ele, mesmo que já nos sintamos sem 

vida (Mt 9,18). É bastante comum hoje 

em dia a falta de fé no Deus verdadeiro; 

Ele é capaz de curar-nos (v. 21), capaz de 

devolver-nos a coragem para viver (v. 25).

Preces da Comunidade
P. Por intercessão da Mártir Santa Maria 

Goretti e em nome de Jesus, apresentemos 

a Deus as nossas intenções e pedidos.

R. Senhor, escutai nossa prece!

1. Por toda a Igreja, em meio a um mundo 

tão distraído por tantas vozes e sons, para que 

saiba silenciar a fi m de ouvir a voz de Deus.

R. Senhor, escutai nossa prece!

2. Pelo Papa Francisco, para que saiba sem-

pre estar atento à voz de Deus que o orien-

ta no pastoreio do povo de Deus.

3. Por todos os jovens, para que, seguindo 

o exemplo de Santa Maria Goretti, possam 

ser fi rmes no seu seguimento a Jesus Cristo.

(Outras intenções)

P. Senhor Deus, acolhei essas nossas inten-

ções e abri nossos ouvidos para ouvirmos e 

seguirmos vossa Palavra. Por Cristo, nosso 

Senhor.
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SOBRE AS OFERENDAS
CP. Possamos, ó Deus, ser purifi ca-
dos pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez mais, 
a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 33,9
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 

o homem que tem nele o seu refúgio!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por essa tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.

Sta. Maria Goretti – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, fonte de inocência e pureza que 

ornastes Maria Goretti, ainda adolescente, 

com a graça do martírio e a coroastes no 

combate pela virgindade, dai-nos, por sua 

intercessão, guardar sempre os vossos man-

damentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao pro-

clamarmos as vossas maravilhas em Santa 

Maria Goretti e, assim como vos agradou 

por sua vida, seja de vosso agrado o nosso 

culto. Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela 

participação nesta Eucaristia, fazei que, 

a exemplo de Santa Maria Goretti, nos 

esforcemos por servir unicamente a vós, 

trazendo em nosso corpo os sinais dos so-

frimentos de Jesus. Que vive e reina para 

sempre.

Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbite-

ral: Dom André de Witte (1968); Dom Gabriele 

Marchesi (1978); Dom José Maria Liborio Camino 

Saracho (1958); Dom Orlando Brandes (1974). 

Ordenação Episcopal: Dom Alberto Taveira Corrêa 

(1991); Dom Luiz Flávio Cappio (1997).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Antífona da Entrada – Sl 47,10-11
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 

no meio do vosso templo. Vosso louvor se 

estenda, como o vosso nome, até os con-

fi ns da terra; toda a justiça se encontra em 

vossas mãos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): A compaixão do Senhor Jesus

para com as multidões que a Ele acor-

rem torna-se visível em cada assembleia 

litúrgica. Confiantes, iniciemos esta 

Celebração.

DIA 7 DE JULHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que pela humilhação 
do vosso Filho reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos fi lhos e 
fi lhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado 
o gozo das alegrias eternas. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Os 8,4-7.11-13
Semeiam ventos; colherão tempestades.

Leitura da Profecia de Oseias
Assim fala o Senhor: 4“Eles cons-
tituíram reis sem minha vontade; 
constituíram príncipes sem meu 
conhecimento; sua prata e seu ouro 
serviram para fazer ídolos e para sua 
perdição. 5Teu bezerro, ó Samaria, 
foi jogado ao chão; minha cólera 
infl amou-se contra eles. Até quando 
fi carão sem purifi car-se? 6Esse be-
zerro provém de Israel; um artesão 
fabricou-o, isso não é um deus; será 
feito em pedaços esse bezerro de 
Samaria. 7Semeiam ventos, colhe-
rão tempestades; se não há espiga, o 
grão não dará farinha; e, mesmo que 
dê, estranhos a comerão. 11Efraim 
ergueu muitos altares em expiação 
do pecado, mas seus altares resulta-
ram-lhe em pecado. 12Eu lhes dei-
xei, por escrito, grande número de 
preceitos, mas estes foram conside-
rados coisa que não lhes toca. 13Gos-
tam de oferecer sacrifícios, imolam 
carnes e comem; mas o Senhor não 
os recebe. Antes, o Senhor lembra 
seus pecados e castiga suas culpas: 

eles deverão voltar para o Egito”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 113B(115),3-4.5-6. 7ab-8.9-10(R. 9a)

R. Confi a, Israel, no Senhor! 
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. 3É nos céus que está o nosso 
Deus,*/ ele faz tudo aquilo que quer./ 
4São os deuses pagãos ouro e prata,*/ 
todos eles são obras humanas. R.

2. 5Têm boca e não podem falar,*/ 
têm olhos e não podem ver;/ 6têm 
nariz e não podem cheirar,*/ tendo 
ouvidos, não podem ouvir. R.

3. 7aTêm mãos e não podem pe-
gar,*/ btêm pés e não podem andar./ 
8Como eles serão seus autores,*/ que 
os fabricam e neles confi am. R.

4. 9Confi a, Israel, no Senhor.*/ Ele é 
teu auxílio e escudo!/ 10Confi a, Aa-
rão, no Senhor.*/ Ele é teu auxílio e 
escudo! R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 10,14
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu sou o bom pastor, conheço minhas 

ovelhas e elas me conhecem, assim fala o 

Senhor. R.

EVANGELHO  – Mt 9,32-38
A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 32apresentaram a 
Jesus um homem mudo, que estava 
possuído pelo demônio. 33Quando 
o demônio foi expulso, o mudo co-
meçou a falar. As multidões fi caram 
admiradas e diziam: “Nunca se viu 
coisa igual em Israel”. 34Os fariseus, 
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porém, diziam: “É pelo chefe dos 
demônios que ele expulsa os de-
mônios”. 35Jesus percorria todas as 
cidades e povoados, ensinando em 
suas sinagogas, pregando o Evange-
lho do Reino, e curando todo tipo 
de doença e enfermidade. 36Vendo 
Jesus as multidões, compadeceu-se 
delas, porque estavam cansadas e 
abatidas, como ovelhas que não têm 
pastor. Então disse a seus discípulos: 
37“A messe é grande, mas os traba-
lhadores são poucos. 38Pedi pois ao 
dono da messe que envie trabalha-
dores para a sua colheita!” Palavra 
da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O Senhor escolheu um povo para si, 

o povo de Israel, e é fiel à Aliança. Por 

isso, mesmo diante da infidelidade de 

seu povo, Deus não desiste dele. Envia 

seus profetas para exortar à conversão. 

Oseias denuncia que a causa da tragédia 

anunciada é a infidelidade à vontade de 

Deus, tanto no cisma político (reino de 

Israel separado de Judá) quanto no cisma 

religioso (a idolatria do reino do Norte 

pela construção do bezerro de Samaria) 

(v. 4-6). A consequência dessa rebelião 

do povo contra o Senhor será “voltar para 

o Egito” (v. 13), ou seja, a deportação do 

povo para a Babilônia. Na plenitude dos 

Tempos, o próprio Filho de Deus vem ao 

encontro do seu povo para reconduzi-lo 

ao caminho do Senhor. Jesus realiza a 

obra de libertação do poder escravizante 

do demônio (v. 33) e do pecado, o pior 

dos cativeiros. Ele se compadece do povo, 

manifesta a chegada do tempo Messiâni-

co e o faz ensinando, pregando o Evan-

gelho e curando todo tipo de doença e 

enfermidade (v. 35).

Preces da Comunidade
P. Jesus se compadeceu das multidões que 

estavam cansadas e abatidas, como ovelhas 

sem pastor. Sejam nossas preces uma ex-

pressão da compaixão do Senhor pelos que 

mais sofrem, digamos:

R. Bom Pastor, vinde em socorro de nossas 

necessidades!

1. Por toda a Igreja, para que a atividade 

evangelizadora e as obras caritativas sejam 

um sinal vivo da ação de Cristo em nosso 

mundo, nós vos pedimos.

2. Pelo despertar e apropriação da dimen-

são missionária de cada batizado, nós vos 

pedimos.

3. Pelas vocações sacerdotais e religiosas, 

a fi m de que muitos homens e mulheres 

respondam ao chamado a uma consagra-

ção radical por Cristo, na Igreja, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai Santo, acolhei essas nossas preces 

e concedei-nos uma fé viva no seu poder 

redentor. Isso vos pedimos por Cristo, Se-

nhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Possamos, ó Deus, ser purifi ca-
dos pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez mais, 
a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 33,9
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 

o homem que tem nele o seu refúgio!
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DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por essa tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Fernando

José Penteado (1934); Dom Laurindo Guizzardi 

(1934). Ordenação Presbiteral: Dom Jesus Moraza 

Ruiz de Azúa (1969). Ordenação Episcopal: Dom 

Caetano Ferrari (2002); Dom Luiz Antônio Cipolini 

(2013).

Biografia – Santo Agostinho e Companheiros
No ano 2000, São João Paulo II canoni-

zou 120 católicos – bispos, padres, semi-

naristas, leigos e leigas, tanto missionários 

europeus quanto indígenas convertidos à 

fé da Igreja – que sofreram o martírio na 

China desde o século XVII até o século 

XX. Agostinho Zhao Rong foi o primei-

ro padre diocesano chinês a dar seu belo 

testemunho, no ano 1815, inspirado pela 

constância de um missionário mártir. 

Antífona da Entrada – Sl 47,10-11
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 

no meio do vosso templo. Vosso louvor se 

estenda, como o vosso nome, até os con-

fi ns da terra; toda a justiça se encontra em 

vossas mãos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Desde os primórdios da fé, 

Jesus não cessa de enviar trabalhadores 

para a vinha de sua Igreja. Ao iniciarmos 

esta liturgia, possamos dizer-lhe com ge-

nerosidade: “Eis-me aqui. Envia a mim”.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que pela humilhação 
do vosso Filho reerguestes o mundo 

decaído, enchei os vossos fi lhos e fi -
lhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado 
o gozo das alegrias eternas. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Os 10,1-3.7-8.12
É tempo de procurar o Senhor.

Leitura da Profecia de Oseias
1Israel era uma vinha exuberante e 
dava frutos para seu consumo; na 
medida de sua produção, erguia os 
numerosos altares; na medida da 
fertilidade da terra, embelezava seus 
ídolos. 2Com o coração dividido, 
deve agora receber castigo; o Senhor 
mesmo derrubará seus altares, des-
truirá os seus simulacros. 3Decerto, 
dirão agora: “Não temos rei; não 
temos medo do Senhor. Que po-
deria o rei fazer por nós?” 7Samaria 
está liquidada, seu rei vai fl utuando 
como palha em cima da água. 8Será 
desmantelada a idolatria dos lugares 
altos, pecado de Israel; ali cresce-
rão espinhos e abrolhos sobre seus 

DIA 8 DE JULHO
VERDE – 4ª FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.

VERMELHO – SANTO AGOSTINHO ZHAO RONG, PRESB E COMPS, MTS, MFAC.

JUL2020_igreja_em_oraça ̃o_FINAL.indd   43JUL2020_igreja_em_orac ̧a ̃o_FINAL.indd   43 09/03/2020   13:3809/03/2020   13:38



4408DIA 

altares; então se dirá aos montes: 
“Cobri-nos!” e às colinas: “Caí sobre 
nós!” 12Semeai justiça entre vós, e 
colhereis amor; desbravai uma roça 
nova. É tempo de procurar o Se-
nhor, até que ele venha e derrame a 
justiça em vós. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 104(105),2-3.4-5.6-7(R. 4b)

R. Buscai constantemente a face 
do Senhor! Ou: Aleluia, Aleluia, 
Aleluia.
1. 2Cantai, entoai salmos para ele,*/ 
publicai todas as suas maravilhas!/ 
3Gloriai-vos em seu nome que é 
santo,*/ exulte o coração que busca 
a Deus! R.

2. 4Procurai o Senhor Deus e seu 
poder,*/ buscai constantemente a 
sua face!/ 5Lembrai as maravilhas 
que ele fez,*/ seus prodígios e as pa-
lavras de seus lábios! R.

3. 6Descendentes de Abraão, seu 
servidor,*/ e fi lhos de Jacó, seu es-
colhido,/ 7ele mesmo, o Senhor, é 
nosso Deus,*/ vigoram suas leis em 
toda a terra. R.

Aclamação ao Evangelho – Mc 1,15
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Convertei-vos e crede no Evangelho, 

pois, o Reino de Deus está chegando! R.

EVANGELHO  – Mt 10,1-7
Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel!

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, 1Jesus chamou os 
doze discípulos e deu-lhes poder 
para expulsarem os espíritos maus e 

para curarem todo tipo de doença e 
enfermidade. 2 Estes são os nomes 
dos doze apóstolos: primeiro, Simão 
chamado Pedro, e André, seu ir-
mão; Tiago, fi lho de Zebedeu, e seu 
irmão João; 3Filipe e Bartolomeu;
Tomé e Mateus, o cobrador 
de impostos; Tiago, fi lho de 
Alfeu, e Tadeu; 4Simão, o Zelota, e 
Judas Iscariotes, que foi o traidor de 
Jesus. 5Jesus enviou estes Doze, 
com as seguintes recomendações: 
“Não deveis ir aonde moram os 
pagãos, nem entrar nas cidades 
dos samaritanos! 6Ide, antes, às 
ovelhas perdidas da casa de Israel! 
7Em vosso caminho, anunciai: ‘O 
Reino dos Céus está próximo’”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Ao enviar os Doze Discípulos para sua 

primeira missão, Jesus lhes dá diversas 

instruções. Talvez a mais importante seja 

a definição do conteúdo do seu anún-

cio: “O Reino dos Céus está próximo” 

(Mt 10,7). Jesus manda os Doze como 

arautos de um evento iminente e supre-

mamente eminente. Deus (os eruditos 

dizem que “Reino de Deus” é uma for-

ma respeitosa de falar do próprio Deus, 

um eufemismo) está próximo e prestes 

a realizar um ato que transformará para 

sempre a face da terra e a vida de todos 

seus habitantes. Jesus, em sua pregação, 

não se limita a apelar para uma conversão 

de costumes, por mais importante que 

seja. Ele profetiza o ato decisivo de Deus 

na história da humanidade. Qual é esse 
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ato? Misteriosamente, o Senhor nunca 

o revela explicitamente nos anos do seu 

ministério. Mas isso não é porque nem 

Ele sabe de que se trata. Antes, é por-

que Jesus, por sua morte e Ressurreição, 

é Ele próprio o ato que muda tudo para 

sempre. Por essa razão, Jesus fala repe-

tidas vezes da necessidade de sua Cruz 

e Ressurreição. Precisamente por meio 

deste “mistério pascal” o Reino passará da 

“proximidade” à “presença”.

Preces da Comunidade
P. Peçamos a graça de sentir a presença de 

Cristo na Igreja e no mundo e de irradiá-la 

a nossos irmãos e irmãs, rezando juntos:.

R. Senhor, atendei nossas súplicas!

1. Para que possamos, por meio da oração e 

da leitura da Palavra, cultivar a presença de 

Cristo entre nós, nós vos pedimos.

2. Para que possamos santifi car a vida co-

tidiana em nossos lares, nós vos pedimos.

3. Para que possamos nos dedicar toda 

semana a alguma obra de misericórdia 

corporal ou espiritual, nós vos pedimos.

4. Para que possamos compartilhar a nossa 

fé católica com nossos vizinhos e amigos, 

nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor, ensinai-nos a esperar a vinda de-

fi nitiva do Reino com desejo e fé. Vós que 

viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Possamos, ó Deus, ser purifi ca-
dos pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez mais, 
a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 33,9
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 

o homem que tem nele o seu refúgio!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por essa tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.

Sto. Agostinho e Companheiros – Ofício da 
Memória

ORAÇÃO DO DIA
CP. Alegre-nos, ó Pai, a vitória destes san-

tos, irmanados pela coroa do martírio; que 

eles nos fortaleçam na fé e nos ajudem com 

sua constante proteção. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, ó Deus, as oferendas do vosso 

povo, em honra de vossos mártires Santo 

Agostinho Zhao Rong e Companheiros 

para que nos fortaleça na adversidade a 

graça que os sustentou no martírio. Por 

Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Conservai em nós, ó Pai, os frutos do 

sacramento que nos destes, e esta comu-

nhão na festa dos mártires Santo Agosti-

nho Zhao Rong e Companheiros nos faça 

obter a salvação e a paz.

MEMÓRIA FACULTATIVA
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Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Adriano 

Ciocca Vasino (1949); Dom Karl Josef Romer (1932); 

Dom Luiz Antônio Cipolini (1962). Ordenação Pres-

biteral: Dom Antônio Gaspar (1962); Dom Sergio 

Arthur Braschi (1973); Dom Zeno Hastenteufel 

(1972). Ordenação Episcopal: Dom André Vital Félix 

da Silva (2017); Dom Jacy Diniz Rocha (2017).

Biografia – Sta. Paulina
Santa Paulina do Coração Agonizante de 

Jesus (1865-1942) – Nasceu em Trento 

(Itália), batizada com o nome de Amábile 

Lúcia. Junto com sua família, ainda muito 

jovem emigrou para o Brasil, residindo em 

Nova Trento, Santa Catarina. Amábile, com 

a permissão do pai, construiu um casebre 

onde se dedicava à oração e ao cuidado dos 

mais necessitados. Fundou a Congregação 

das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, 

trocando o nome para Irmã Paulina do Co-

ração Agonizante de Jesus. Faleceu na Casa 

Geral de sua Congregação, em São Paulo, no 

dia 9 de julho de 1942. Foi beatifi cada (1991) 

e canonizada (2002) por São João Paulo II.

Antífona da Entrada
Esta é uma virgem sábia, do número das 

prudentes, que foi ao encontro de Cristo 

com sua lâmpada acesa.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Meus irmãos e irmãs, cada ba-

tizado é um anunciador do Reino. Dese-

josos de irradiar a luz da salvação que vem 

de Deus, iniciemos a nossa Celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Deus eterno e todo-poderoso, 
que conduzistes santa Paulina pelo 

caminho da santidade através das 
provações, do trabalho humilde e da 
oração constante, concedei-nos, por 
sua intercessão, suportar com for-
taleza os sofrimentos de cada dia e 
servir com generosidade os mais ne-
cessitados. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo, por todos os séculos 
dos séculos.

PRIMEIRA LEITURA  – Os 11,1-4.8c-9
Meu coração comove-se no íntimo.

Leitura da Profecia de Oseias
Assim fala o Senhor: 1“Quando 
Israel era criança, eu já o amava, 
e desde o Egito chamei meu fi lho. 
2Quanto mais eu os chamava tan-
to mais eles se afastavam de mim; 
imolavam aos Baals e sacrifi cavam 
aos ídolos. 3Ensinei Efraim a dar os 
primeiros passos, tomei-o em meus 
braços, mas eles não reconheceram 
que eu cuidava deles. 4Eu os atraía 
com laços de humanidade, com laços 
de amor; era para eles como quem 
leva uma criança ao colo, e rebaixa-
va-me a dar-lhes de comer. 8cMeu 
coração comove-se no íntimo e arde 

DIA 9 DE JULHO
BRANCO – 5ª FEIRA. STA. PAULINA DO CORAÇÃO AGONIZANTE DE JESUS VG, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DAS VIRGENS)
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de compaixão. 9Não darei largas à 
minha ira, não voltarei a destruir 
Efraim, eu sou Deus, e não homem; 
o santo no meio de vós, e não me ser-
virei do terror”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 79(80),2ac e 3b.15-16(R. 4b)

R. Sobre nós iluminai a vossa face e, 
então, seremos salvos, ó Senhor!
1. 2aÓ Pastor de Israel, prestai ou-
vidos.*/ cVós, que sobre os queru-
bins vos assentais,/ 3bdespertai vosso 
poder, ó nosso Deus,*/ e vinde logo 
nos trazer a salvação! R.

2. 15Voltai-vos para nós, Deus do 
universo! †/ Olhai dos altos céus e 
observai.*/ Visitai a vossa vinha e 
protegei-a!/ 16Foi a vossa mão direi-
ta que a plantou;*/ protegei-a, e ao 
rebento que fi rmastes! R.

Aclamação ao Evangelho – Mc 1,15
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Convertei-vos e crede no Evangelho, 

pois, o Reino de Deus está chegando! R.

EVANGELHO  – Mt 10,7-15
De graça recebestes, de graça deveis dar!

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 7“Em vosso caminho, 
anunciai: ‘O Reino dos Céus está 
próximo’. 8Curai os doentes, ressus-
citai os mortos, purifi cai os leprosos, 
expulsai os demônios. De graça re-
cebestes, de graça deveis dar! 9Não 
leveis ouro nem prata nem dinheiro 
nos vossos cintos; 10nem sacola para 
o caminho, nem duas túnicas nem 

sandálias nem bastão, porque o ope-
rário tem direito ao seu sustento. 
11Em qualquer cidade ou povoado 
onde entrardes, informai-vos para 
saber quem ali seja digno. Hospedai-
-vos com ele até a vossa partida. 12Ao 
entrardes numa casa, saudai-a. 13Se a 
casa for digna, desça sobre ela a vossa 
paz; se ela não for digna, volte para 
vós a vossa paz. 14Se alguém não vos 
receber, nem escutar vossa palavra, 
saí daquela casa ou daquela cidade, e 
sacudi a poeira dos vossos pés. 15Em 
verdade vos digo, as cidades de So-
doma e Gomorra serão tratadas com 
menos dureza do que aquela cidade, 
no dia do juízo”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
“O Reino de Deus está próximo” 

(Mt 10,7). É esse o conteúdo imediato 

da pregação dos discípulos. Porém, mais 

do que pregar com palavras, eles pregam 

com a vida, levando consigo o estrita-

mente necessário (v. 8-10), realizando 

as mesmas ações do Mestre (v. 8), anun-

ciando a paz nos locais por onde passa-

vam (v. 12). Tudo isso é sinal daqueles 

laços de amor dos quais Oseias nos fala 

na primeira leitura (Os 11,4). O coração 

de Jesus se contorce dentro de seu peito 

(Os 11,8), mas o que dele sai não é ira 

(Os 11,9), mas, sim, salvação. Que Deus 

conceda a cada um de nós uma tal expe-

riência do seu Reino.

Preces da Comunidade
P. Com humildade, apresentemos ao 

Senhor os nossos pedidos:

R. Vinde, Senhor Jesus!
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1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que anuncie com palavras e gestos a vinda 

do Reino de Deus entre nós, nós vos pedimos.

R. Vinde, Senhor Jesus!

2. Para que, por intercessão de Santa 

Paulina, todos os marginalizados sejam 

tratados como imagem e semelhança de 

Cristo, nós vos pedimos.

3. Pelos enfermos, para que unam os seus so-

frimentos aos de Jesus e tenham seus direitos 

e sua dignidade respeitados, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Acolhei, Senhor, esses nossos pedidos e 

atendei-os como for de vosso agrado. Vós 

que viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Abençoai, Senhor, os dons que 
vos trazemos em memória de santa 
Paulina e concedei que, convertidos 

pela vossa graça, vivamos uma vida 
nova à luz do Evangelho. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Mt 11,28
Eis que vem o Esposo; ide ao encontro de 

Cristo, o Senhor!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, renovados por estes sa-
grados mistérios, fazei que, a exem-
plo se santa Paulina, nos esforcemos 
por servir unicamente a vós, trazen-
do em nossa vida os sinais dos so-
frimentos de Jesus Cristo que vive e 
reina pelos séculos dos séculos.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Manoel

Delson Pedreira da Cruz (1954); Dom Wilson Tadeu

Jönck (1951). Ordenação Presbiteral: Dom Luiz 

Antonio Lopes Ricci (1997); Dom Severino Clasen 

(1982).

Antífona da Entrada – Sl 47,10-11
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia 

no meio do vosso templo. Vosso louvor se 

estenda, como o vosso nome, até os con-

fi ns da terra; toda a justiça se encontra em 

vossas mãos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Participemos desta celebração 

com toda alegria de nosso ser, certos de 

que filhos amados do Senhor.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que pela humilhação 
do vosso Filho reerguestes o mun-
do decaído, enchei os vossos fi lhos e 

fi lhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado 
o gozo das alegrias eternas. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Os 14,2-10
Não chamaremos mais ‘deuses nossos’ a produtos de 

nossas mãos.
Leitura da Profecia de Oseias
Assim fala o Senhor: 2“Volta, Israel, 
para o Senhor, teu Deus, porque es-
tavas caído em teu pecado. 3Vós to-
dos, encontrai palavras e voltai para 
o Senhor; dizei-lhe: ‘Livra-nos de 

DIA 10 DE JULHO
VERDE – 6ª FEIRA DA 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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todo o mal e aceita este bem que 
oferecemos; o fruto de nossos lá-
bios. 4A Assíria não nos salvará; não 
queremos montar nossos cavalos, 
não chamaremos mais ‘Deuses nos-
sos’ a produtos de nossas mãos; em 
ti encontrará o órfão misericórdia’. 
5Hei de curar sua perversidade e me 
será fácil amá-los, deles afastou-se 
a minha cólera. 6Serei como orva-
lho para Israel; ele fl orescerá como 
o lírio e lançará raízes como plantas 
do Líbano. 7Seus ramos hão de es-
tender-se; será seu esplendor como 
o da oliveira, e seu perfume como o 
do Líbano. 8Voltarão a sentar-se à 
minha sombra e a cultivar o trigo, 
e fl orescerão como a videira, cuja 
fama se iguala à do vinho do Líbano. 
9Que tem ainda Efraim a ver com 
ídolos? Sou eu que o atendo e que 
olho por ele. Sou como o cipreste 
sempre verde: de mim procede o teu 
fruto. 10Compreenda estas palavras 
o homem sábio, refl ita sobre elas o 
bom entendedor! São retos os cami-
nhos do Senhor e, por eles, andarão 
os justos, enquanto os maus ali tro-
peçam e caem”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 50(51),3-4.8-9.12-13.14 e 17(R. 17b)

R. Minha boca anunciará vosso 
louvor!
1. 3Tende piedade, ó meu Deus, mi-
sericórdia!*/ Na imensidão de vos-
so amor, purifi cai-me!/ 4 Lavai-me 
todo inteiro do pecado,*/ e apagai 
completamente a minha culpa! R.

2. 8Mas vós amais os corações que 
são sinceros,*/ na intimidade me 
ensinais sabedoria./ 9Aspergi-me e 
serei puro do pecado,*/ e mais bran-
co do que a neve fi carei. R.

3. 12Criai em mim um coração que 
seja puro,*/ dai-me de novo um es-
pírito decidido./ 13Ó Senhor, não me 
afasteis de vossa face,*/ nem retireis 
de mim o vosso Santo Espírito! R.

4. 14Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo*/ e confi rmai-me com espíri-
to generoso!/ 17Abri meus lábios, ó 
Senhor, para cantar,*/ e minha boca 
anunciará vosso louvor! R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 16,13a;14,26d
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Quando o Paráclito vier, o Espírito da 

verdade, ele vos conduzirá a toda a verda-

de, lembrar-vos-á de tudo, o que eu tenho 

falado. R.

EVANGELHO  – Mt 10,16-23
Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito 

do vosso Pai.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 16“Eis que eu vos envio 
como ovelhas no meio de lobos. Sede, 
portanto, prudentes como as serpentes 
e simples como as pombas. 17Cuidado 
com os homens, porque eles vos en-
tregarão aos tribunais e vos açoitarão 
nas suas sinagogas. 18Vós sereis levados 
diante de governadores e reis, por mi-
nha causa, para dar testemunho dian-
te deles e das nações. 19Quando vos 
entregarem, não fi queis preocupados 
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como falar ou o que dizer. Então na-
quele momento vos será indicado o 
que deveis dizer. 20Com efeito, não se-
reis vós que havereis de falar, mas sim 
o Espírito do vosso Pai é que falará 
através de vós. 21O irmão entregará à 
morte o próprio irmão; o pai entrega-
rá o fi lho; os fi lhos se levantarão con-
tra seus pais, e os matarão. 22Vós sereis 
odiados por todos, por causa do meu 
nome. Mas quem perseverar até o fi m, 
esse será salvo. 23Quando vos perse-
guirem numa cidade, fugi para outra. 
Em verdade vos digo, vós não acaba-
reis de percorrer as cidades de Israel, 
antes que venha o Filho do Homem”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus é o Cordeiro manso e humilde, o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo. Ele mesmo é a Ovelhinha do 

Pai enviada a este mundo cheio de lobos, 

Ovelhinha pobre, humilde, frágil. Jesus 

não tem outro caminho a propor senão 

aquele que Ele mesmo é e trilhou. Se Jesus 

envia seus discípulos como ovelhas entre 

lobos, é porque Ele mesmo foi a primei-

ra ovelha que viveu entre os lobos deste 

mundo. E os lobos não perderam tem-

po, arremessaram-se contra a Ovelhinha 

de Deus, prenderam-na e levaram-na ao 

matadouro (Is 53,7), açoitaram-na, cruci-

ficaram-na, mataram-na. Mas eis que essa 

Ovelhinha de Deus, frágil, pobre e humil-

de, mostrou-se mais forte do que o mundo, 

mais forte do que a morte: ressuscitou. Os 

discípulos de Jesus não têm outro cami-

nho a trilhar senão o do Mestre (Lc 6,40): 

ovelhinhas frágeis que vão experimentar a 

prisão, a perseguição, a traição, mesmo de 

seus próprios familiares; também o açoite, 

o ódio e a morte. No entanto, o maior ris-

co que correm nessas situações é de querer 

renunciar à sua condição de ovelhas para 

assumirem, pouco a pouco, a ferocidade, 

a astúcia e a pretensa força dos lobos, a 

fim de se defenderem. Jesus, contudo, diz 

para não temer: “Sois ovelhas, sim, e ove-

lhas frágeis e humildes, porém o poder e a 

força de vossa vitória contra o mundo não 

provêm de vós, mas do Espírito do Pai. O 

mundo vos odiará, mas nada poderá con-

tra a vossa fragilidade, porque em vós agirá 

a força e o poder do Pai, que me ressusci-

tou dentre os mortos”.

Preces da Comunidade
P. Apresentemos humildemente ao Pai, 

por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso 

Senhor, os nossos pedidos e intenções e di-

gamos com confi ança:

R. Senhor, escutai a nossa oração!

1. Pelo Santo Padre, a fi m de que seja sem-

pre sustentado e fortalecido em suas ne-

cessidades e intenções, nós vos pedimos.

2. Por todos os idosos, a fi m de que tenham 

a sua dignidade respeitada e recebam cui-

dados e a reverência condizentes com a sua 

condição, nós vos pedimos.

3. Por todas as pessoas mais frágeis que são 

vítimas de exploração, a fi m de que expe-

rimentem a presença amorosa do cuidado 

de Deus e de que seus opressores se con-

vertam, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai Santo, escutai em vosso infi nito amor 

essas nossas suplicas. Nós vós pedimos em 
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nome de Cristo, na unidade do Espírito 

Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Possamos, ó Deus, ser purifi ca-
dos pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez mais, 
a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 33,9
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz 

o homem que tem nele o seu refúgio!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por essa tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Ma-

noel Delson Pedreira da Cruz (1954); Dom Wilson 

Tadeu Jönck (1951). Ordenação Presbiteral: Dom 

Luiz Antonio Lopes Ricci (1997); Dom Severino 

Clasen (1982).

Biografia – São Bento
Nascido em Núrsia, Itália, por volta de 480, 

no seio de uma família nobre, deixou os es-

tudos para dedicar-se à vida monástica. Após 

um período de vida eremítica, fundou di-

versos mosteiros, para os quais compôs uma 

Regra – a Regra de São Bento – caracteriza-

da pelo equilíbrio entre oração e trabalho. A 

infl uência desses conventos foi determinante 

para a evangelização e formação da cultura 

europeia durante toda a Idade Média.

Antífona da Entrada – Sl 15,5-6
Senhor, porção de minha herança e mi-

nha taça, tendes em mãos o meu destino; 

coube-me por sorte a boa parte; sim, é bela 

a herança que me cabe!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Que a escuta da Palavra  

nos ajude a sermos fieis discípulos de 

Jesus Cristo. Iniciemos com alegria nossa 

celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que fi zestes o abade são 
Bento preclaro mestre na escola do 
vosso serviço, concedei que, nada 
preferindo ao vosso amor, corramos 
de coração dilatado no caminho dos 
vossos mandamentos. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Is 6,1-8
Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com 

meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos.
Leitura do Livro do Profeta Isaías
1No ano da morte do rei Ozias, vi o 
Senhor sentado num trono de gran-
de altura; o seu manto estendia-se 
pelo templo. 2Havia Serafi ns de pé 
a seu lado; cada um tinha seis asas, 
duas cobriam-lhes o rosto, duas, 
os pés e, com duas, eles podiam 
voar. 3Eles exclamavam uns para os 

DIA 11 DE JULHO DE 2020
BRANCO – SÁBADO. SÃO BENTO, ABADE, MEMÓRIA.

(PREFACIO DOS SANTOS)

JUL2020_igreja_em_oraça ̃o_FINAL.indd   51JUL2020_igreja_em_orac ̧a ̃o_FINAL.indd   51 09/03/2020   13:3809/03/2020   13:38



5211DIA 

outros: “Santo, santo, santo é o Se-
nhor dos exércitos; toda a terra está 
repleta de sua glória”. 4Ao clamor 
dessas vozes, começaram a tremer as 
portas em seus gonzos e o templo 
encheu-se de fumaça. 5Disse eu en-
tão: “Ai de mim, estou perdido! Sou 
apenas um homem de lábios impu-
ros, mas eu vi com meus olhos o rei, 
o Senhor dos exércitos”. 6Nisto, um 
dos serafi ns voou para mim, tendo 
na mão uma brasa, que retirara do 
altar com uma tenaz, 7e tocou minha 
boca, dizendo: “Assim que isto tocou 
teus lábios, desapareceu tua culpa, e 
teu pecado está perdoado”. 8Ouvi 
a voz do Senhor que dizia: “Quem 
enviarei? Quem irá por nós?” Eu 
respondi: “Aqui estou! Envia-me”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 92(93),1ab.1c-2.5(R. 1a)

R. Reina o Senhor, revestiu-se de 
esplendor. Ou: Aleluia, Aleluia, 
Aleluia.
1. 1aDeus é Rei e se vestiu de ma-
jestade,*/ brevestiu-se de poder e de 
esplendor! R.

2. cVós fi rmastes o universo inaba-
lável, †/ 2vós fi rmastes vosso trono 
desde a origem,*/ desde sempre, ó 
Senhor, vós existis! R.

3. 5Verdadeiros são os vossos teste-
munhos, †/ refulge a santidade em 
vossa casa,*/ pelos séculos dos sécu-
los, Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho – 1Pd 4,14
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados, 

por causa de Jesus pois, repousa sobre vós, 

o Espírito de Deus. R.

EVANGELHO  – Mt 10,24-33
Não tenhais medo daqueles que matam o corpo.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 24“O discípulo não está 
acima do mestre, nem o servo aci-
ma do seu senhor. 25Para o discípulo, 
basta ser como o seu mestre, e para 
o servo, ser como o seu senhor. Se 
ao dono da casa eles chamaram de 
Belzebu, quanto mais aos seus fa-
miliares! 26Não tenhais medo deles, 
pois nada há de encoberto que não 
seja revelado, e nada há de escondido 
que não seja conhecido. 27O que vos 
digo na escuridão, dizei-o à luz do 
dia; o que escutais ao pé do ouvido, 
proclamai-o sobre os telhados! 28Não 
tenhais medo daqueles que matam o 
corpo, mas não podem matar a alma! 
Pelo contrário, temei aquele que pode 
destruir a alma e o corpo no inferno! 
29Não se vendem dois pardais por 
algumas moedas? No entanto, ne-
nhum deles cai no chão sem o con-
sentimento do vosso Pai. 30Quanto 
a vós, até os cabelos da cabeça estão 
todos contados. 31Não tenhais medo! 
Vós valeis mais do que muitos par-
dais. 32Portanto, todo aquele que se 
declarar a meu favor diante dos ho-
mens, também eu me declararei em 
favor dele diante do meu Pai que está 
nos céus. 33Aquele, porém, que me 
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negar diante dos homens, também 
eu o negarei diante do meu Pai que 
está nos céus”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Desde o início da história da humani-

dade, houve perseguição aos que creem 

em Deus e, desde sempre também houve 

pessoas chamadas por Deus que não lhe 

foram fiéis ( Jr 23,11.21-22). Na primei-

ra leitura, ouvimos a vocação de Isaías. 

Deus não o mandou, mas fez despertar 

em seu coração o desejo de ser totalmen-

te disponível nas mãos de Deus: “Quem 

enviarei?”. Isaías respondeu: “Aqui estou! 

Envia-me” (Is 6,8). Pelo nosso Batismo, 

Deus chama a todos nós para sermos suas 

testemunhas e proclamar sua mensagem 

de salvação não só com palavras, mas, 

acima de tudo, com nossa própria vida, 

vivendo cada dia de maneira coerente 

com nossa fé. Podemos perfeitamen-

te nos tornarmos semelhantes a Jesus 

Cristo (Mt 10,25), se nunca perdermos 

nossa atitude de discípulos, sempre à es-

cuta do Mestre. Em nosso mundo, cresce 

um tipo de aversão a Deus; até hoje Jesus 

continua sendo perseguido e, se somos 

seus discípulos, também nós o seremos. 

Mas Jesus nos dará coragem, sabedoria e 

fortaleza para sermos suas testemunhas 

(Mt 10,28).

Preces da Comunidade
P. Em nome de Jesus, e por intercessão de 

São Bento, apresentamos a vós, Deus nos-

so Pai, nossos pedidos.

R. Senhor, ouvi nossa oração!

1. Senhor Deus, concedei ao vosso povo,  

estar sempre disponível para se deixar 

conduzir pelo vosso Espírito Santo.

2. Senhor, dai ao Santo Padre, o Papa 

Francisco, coragem para ser sempre pastor 

segundo o vosso coração, mesmo se houver 

perseguições.

3. Senhor, concedei à vossa Igreja muitas e 

santas vocações sacerdotais, religiosas e de 

vida consagrada.

4. Senhor, concedei ao mundo e aos que 

creem em Vós o dom da paz e da fi delidade.

(Outras intenções)

P. Deus nosso Pai, inclinai vossos ouvidos 

de misericórdia a essas nossas súplicas.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, olhai com bondade as 
oferendas que vos apresentamos na 
festa de hoje para que, procurando-
-vos, como São Bento, encontremos 
em vosso serviço os dons da unidade 
e da paz. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Mt 19,27-29
Em verdade vos digo: vós, que deixastes 

tudo e me seguistes, recebereis cem vezes 

mais e tereis como herança a vida eterna.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Tendo recebido o penhor da vida 
eterna, nós vos suplicamos, ó Deus, 
que, seguindo os ensinamentos de 
São Bento, vos sirvamos fi elmente 
na oração e amemos os irmãos com 
caridade ardente. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Serafi m

Faustino Spreafi co (1939); Dom Wellington de 

Queiroz Vieira (1968). Ordenação Presbiteral: Dom 

Teodoro Mendes Tavares (1993). Ordenação Epis-

copal: Dom Edson José Oriolo dos Santos (2015).
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Sugestões para a celebração
1. Cuidar da preparação da celebração. Evi-

tar celebrações improvisadas, rotineiras. Ga-

rantir que o povo de Deus exerça o direito e o 

dever de participar, segundo a diversidade de 

ministérios, funções e ofícios de cada pessoa. É 

preciso cuidar da formação: técnica, teológica e 

espiritual de todos os(as) ministros(as), dando 

atenção especial à preparação das leituras.

Antífona da Entrada – Sl 16,15
Contemplarei, justifi cado, a vossa face; e 

serei saciado quando se manifestar a vossa 

glória.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Celebrando a Páscoa do Se-

nhor neste dia, reunimo-nos em torno da 

Mesa da Palavra e da Mesa da Eucaristia, 

em ação de graças ao Pai que nos dá seu 

Filho Jesus Cristo. Ele é a Palavra viva 

semeada no coração do mundo e que nos 

faz produzir frutos. Sintamo-nos acolhi-

dos na casa do Pai e, inteiramente aten-

tos, acolhamos o seu Mistério. 

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para retoma-
rem o bom caminho, dai a todos os 
que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo o 
que é digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Is 55,10-11
A chuva faz a terra germinar.

Leitura do Livro do Profeta Isaías
Isto diz o Senhor: 10“Assim como a 
chuva e a neve descem do céu e para 
lá não voltam mais, mas vêm irrigar 
e fecundar a terra, e fazê-la germinar 
e dar semente, para o plantio e para 
a alimentação, 11assim a palavra que 
sair de minha boca: não voltará para 
mim vazia; antes, realizará tudo que 
for de minha vontade e produzirá 
os efeitos que pretendi, ao enviá-la”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 64(65),10.11.12-13.14(R. Lc 8,8)

R. A semente caiu em terra boa e 
deu fruto.
1. 10Visitais a nossa terra com as 
chuvas,*/ e transborda de fartura./ 
Rios de Deus que vêm do céu der-
ramam águas,*/ e preparais o nosso 
trigo. R.

2. 11É assim que preparais a nossa 
terra:*/ vós a regais e aplainais,/ os 
seus sulcos com a chuva amoleceis*/ 
e abençoais as sementeiras. R.

3. 12O ano todo coroais com vossos 
dons,*/ os vossos passos são fecun-
dos;/ transborda a fartura onde pas-
sais,*/ 13brotam pastos no deserto. R.

4. 14As colinas se enfeitam de 

DIA 12 DE JULHO
15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO, PREFÁCIO DOS DOMINGOS COMUNS)
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alegria,*/ e os campos, de rebanhos;/ 
nossos vales se revestem de trigais:*/ 
tudo canta de alegria! R.

SEGUNDA LEITURA – Rm 8,18-23
A criação está esperando ansiosamente o momento de se 

revelarem os filhos de Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 18Eu entendo que os sofri-
mentos do tempo presente nem me-
recem ser comparados com a glória 
que deve ser revelada em nós. 19De 
fato, toda a criação está esperando 
ansiosamente o momento de se re-
velarem os fi lhos de Deus. 20Pois a 
criação fi cou sujeita à vaidade, não 
por sua livre vontade, mas por sua 
dependência daquele que a sujei-
tou; 21também ela espera ser liber-
tada da escravidão da corrupção e, 
assim, participar da liberdade e da 
glória dos fi lhos de Deus. 22Com 
efeito, sabemos que toda a criação, 
até ao tempo presente, está gemen-
do como que em dores de parto. 23E 
não somente ela, mas nós também, 
que temos os primeiros frutos do 
Espírito, estamos interiormente ge-
mendo, aguardando a adoção fi lial 
e a libertação para o nosso corpo. 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Lc 8,11
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Semente é de Deus a Palavra, o Cristo 

é o semeador; todo aquele que o encontra, 

vida eterna encontrou! R.

EVANGELHO  – Mt 13,1-23
(Mais breve entre colchetes)

O semeador saiu para semear.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
1[Naquele dia, Jesus saiu de casa e 
foi sentar-se às margens do mar 
da Galileia. 2Uma grande multidão 
reuniu-se em volta dele. Por isso 
Jesus entrou numa barca e sentou-
-se, enquanto a multidão fi cava de 
pé, na praia. 3E disse-lhes muitas 
coisas em parábolas: “O semeador 
saiu para semear. 4Enquanto semea-
va, algumas sementes caíram à beira 
do caminho, e os pássaros vieram e 
as comeram. 5Outras sementes caí-
ram em terreno pedregoso, onde não 
havia muita terra. As sementes logo 
brotaram, porque a terra não era 
profunda. 6Mas, quando o sol apa-
receu, as plantas fi caram queimadas 
e secaram, porque não tinham raiz. 
7Outras sementes caíram no meio 
dos espinhos. Os espinhos cresce-
ram e sufocaram as plantas. 8Outras 
sementes, porém, caíram em terra 
boa, e produziram à base de cem, 
de sessenta e de trinta frutos por se-
mente. 9Quem tem ouvidos, ouça!”] 
10Os discípulos aproximaram-se e 
disseram a Jesus: “Por que falas ao 
povo em parábolas?” 11Jesus respon-
deu: “Porque a vós foi dado o conhe-
cimento dos mistérios do Reino dos 
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Céus, mas a eles não é dado. 12Pois 
à pessoa que tem, será dado ainda 
mais, e terá em abundância; mas à 
pessoa que não tem, será tirado até 
o pouco que tem. 13É por isso que 
eu lhes falo em parábolas: porque 
olhando, eles não veem, e ouvindo, 
eles não escutam, nem compreen-
dem. 14Desse modo se cumpre neles 
a profecia de Isaías: ‘Havereis de ou-
vir, sem nada entender. Havereis de 
olhar, sem nada ver. 15Porque o cora-
ção deste povo se tornou insensível. 
Eles ouviram com má vontade e fe-
charam seus olhos, para não ver com 
os olhos, nem ouvir com os ouvidos, 
nem compreender com o coração, 
de modo que se convertam e eu os 
cure’. 16Felizes sois vós, porque vos-
sos olhos veem e vossos ouvidos ou-
vem. 17Em verdade vos digo, muitos 
profetas e justos desejaram ver o que 
vedes, e não viram, desejaram ouvir 
o que ouvis, e não ouviram. 18Ouvi, 
portanto, a parábola do semeador: 
19Todo aquele que ouve a palavra do 
Reino e não a compreende, vem o 
Maligno e rouba o que foi semea-
do em seu coração. Este é o que foi 
semeado à beira do caminho. 20A 
semente que caiu em terreno pedre-
goso é aquele que ouve a palavra e 
logo a recebe com alegria; 21mas ele 
não tem raiz em si mesmo, é de mo-
mento: quando chega o sofrimento 
ou a perseguição, por causa da pala-
vra, ele desiste logo. 22A semente que 
caiu no meio dos espinhos é aquele 

que ouve a palavra, mas as preocu-
pações do mundo e a ilusão da ri-
queza sufocam a palavra, e ele não 
dá fruto. 23A semente que caiu em 
boa terra é aquele que ouve a palavra 
e a compreende. Esse produz fruto. 
Um dá cem, outro sessenta e outro 
trinta”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
A profecia de Isaías diz que a Palavra que 

sair da boca de Deus realizará tudo o que 

for de sua vontade e produzirá os efei-

tos que Ele pretendeu ao enviá-la (v. 11). 

O profeta está anunciando a eficácia da 

Palavra de Deus e usa a imagem do ci-

clo da água: assim como a chuva e a neve 

que caem na terra realizam os efeitos de-

sejados, também a Palavra proclamada 

tem sua eficácia, nos corações humanos, 

onde é acolhida. Chegada a plenitude dos 

Tempos (Gl 4,4), Deus enviou a sua Pa-

lavra, que se fez homem, para abrir-nos o 

caminho da salvação e nos introduzir no 

seu Reino (Cl 1,13s). Ele é a Palavra viva 

e eficaz do Pai, que não retornou de mãos 

vazias: realizou a nossa salvação e abriu 

para nós as portas do Céu, fechadas pelo 

pecado de nossos primeiros pais. Jesus 

realizou o que seu Nome significa: “Deus 

salva!”. No Evangelho, Jesus comparou o 

crescimento do Reino ao desenvolvimen-

to da semente lançada na terra. A pará-

bola apresentada por Jesus quer eviden-

ciar que a mesma semente lançada em 

diversos tipos de terreno pode apresentar 

resultados diferentes. O diferencial para 

o desenvolvimento ou não da semente e 

a sua produtividade por grão (v. 8) será a 
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qualidade do terreno. Este terreno é uma 

imagem do coração dos ouvintes (v. 19). 

O anúncio da Boa-Nova da salvação é o 

mesmo, mas uns acolhem e se convertem, 

outros rejeitam e se fecham. Assim foi 

com a pregação de Jesus: os publicanos 

e pecadores acolhiam; os fariseus e os 

escribas criticavam a Jesus (Lc 15,1-2); 

o mesmo ocorreu com a pregação dos 

Apóstolos e, também hoje, com a prega-

ção da Palavra pela Igreja.

Preces da Comunidade
CP. Irmãs e irmãos, a Palavra de Deus foi 

semeada em nossos corações. Supliquemos 

ao Senhor que nos ajude a produzir frutos. 

(resposta cantada ou rezada)

R. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos!

1. Por vossa Igreja, “Casa da Palavra”, para 

que sempre meditemos e acolhamos as se-

mentes de vossa Palavra em nossa vida, nós 

vos pedimos.

2. Pelo mundo inteiro, para que, em meio a 

tantas más notícias de morte e destruição, 

encontremos, na Palavra do vosso Filho, a 

verdadeira Boa Notícia que nos traz vida, 

nós vos pedimos.

3. Pelas comunidades cristãs espalhadas 

pelo mundo, para que o estudo e a medita-

ção de vossa Palavra traga luzes para tornar 

este mundo mais justo e fraterno, nós vos 

pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Ouvi as nossas preces, ó Deus da vida. 

Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém. 

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei cres-
cer em santidade os fi éis que parti-
cipam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 83,4-5
Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 

casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, 

para nele seus fi lhotes colocar: vossos al-

tares, ó Senhor Deus do universo! Vossos 

altares, ó meu Rei e meu Senhor! Felizes os 

que habitam vossa casa; para sempre have-

rão de vos louvar!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, que 
cresça em nós a vossa salvação cada 
vez que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Eduardo

Malaspina (1967); Dom Erwin Kräutler (1939); 

Dom José González Alonso (1940). Ordenação 

Presbiteral: Dom Angélico Sândalo Bernardino

(1959); Dom Bernardo Johannes Bahlmann 

(1997). Ordenação Episcopal: Dom Serafi m

 Faustino Spreafi co (1987).
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Biografia – Santo Henrique
Henrique II (* 973- +1024), Duque da 

Baviera, foi coroado imperador em 1014. 

Reinou solícito ao bem-estar de seu povo 

preocupando-se sempre em promover-lhe 

a elevação humana e cristã. Diante de sua 

insistência, o Papa Bento VIII prescreveu 

o Creio na Missa dos domingos e das fes-

tas principais (1014).

Antífona da Entrada – Sl 16,15
Contemplarei, justifi cado, a vossa face; e 

serei saciado quando se manifestar a vossa 

glória.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): A Palavra de Deus é sempre 

nova e renovadora. Com essa expectativa, 

entremos em nossa Celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para retoma-
rem o bom caminho, dai a todos os 
que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo o 
que é digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Is 1,10-17
Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações 

de minha frente.
Leitura do Livro do Profeta Isaías
10Ouvi a palavra do Senhor, magis-
trados de Sodoma, prestai ouvidos 
ao ensinamento do nosso Deus, 

povo de Gomorra. 11Que me impor-
ta a abundância de vossos sacrifícios? 
– diz o Senhor. Estou farto de holo-
caustos de carneiros e de gordura de 
animais cevados; do sangue de tou-
ros, de cordeiros e de bodes, não me 
agrado. 12Quando entrais para vos 
apresentar diante de mim, quem vos 
pediu para pisardes os meus átrios? 
13Não continueis a trazer oferendas 
vazias! O incenso é para mim uma 
abominação! Não suporto lua nova, 
sábado, convocação de assembleia: 
iniquidade com reunião solene! 
14Vossas luas novas e vossas solenida-
des, eu as detesto! Elas são para mim 
um peso, estou cansado de suportá-
-las. 15Quando estendeis as vossas 
mãos, escondo de vós os meus olhos. 
Ainda que multipliqueis a oração, eu 
não ouço: Vossas mãos estão cheias 
de sangue! 16Lavai-vos, purifi cai-vos. 
Tirai a maldade de vossas ações de 
minha frente. Deixai de fazer o mal! 
17Aprendei a fazer o bem! Procurai 
o direito, corrigi o opressor. Julgai 
a causa do órfão, defendei a viúva. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 49(50),8-9.16bc-17.21 e 23(R. 23b)

R. A todo homem que procede reta-
mente, eu mostrarei a salvação que 
vem de Deus.

DIA 13 DE JULHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 15ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – SANTO HENRIQUE, MFAC.
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1. 8Eu não venho censurar teus sa-
crifícios,*/ pois sempre estão peran-
te mim teus holocaustos;/ 9não pre-
ciso dos novilhos de tua casa*/ nem 
dos carneiros que estão nos teus 
rebanhos. R.

2. 16bComo ousas repetir os meus 
preceitos*/ ce trazer minha Alian-
ça em tua boca?/ 17Tu que odiaste 
minhas leis e meus conselhos*/ e 
deste as costas às palavras dos meus 
lábios! R.

3. 21Diante disso que fi zeste, eu ca-
larei?*/ Acaso pensas que eu sou 
igual a ti?/ É disso que te acuso e 
repreendo*/ e manifesto essas coisas 
aos teus olhos. R.

4. 23Quem me oferece um sacrifício 
de louvor,*/ este sim é que honra 
de verdade./ A todo homem que 
procede retamente/ eu mostrarei a 
salvação que vem de Deus. R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 5,10
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Felizes os que são perseguidos, por causa 

da justiça do Senhor, porque o reino dos 

céus há de ser deles! R.

EVANGELHO  – Mt 10,34-11,1
Não vim trazer a paz, mas sim a espada.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 34“Não penseis que vim 
trazer paz à terra; não vim trazer 
a paz, mas sim a espada. 35De fato, 
vim separar o fi lho de seu pai, a fi -
lha de sua mãe, a nora de sua sogra. 
36E os inimigos do homem serão os 

seus próprios familiares. 37Quem 
ama seu pai ou sua mãe mais do 
que a mim, não é digno de mim. 
Quem ama seu fi lho ou sua fi lha 
mais do que a mim, não é digno de 
mim. 38Quem não toma a sua cruz 
e não me segue, não é digno de 
mim. 39Quem procura conservar a 
sua vida vai perdê-la. E quem per-
de a sua vida por causa de mim, vai 
encontrá-la. 40Quem vos recebe, a 
mim recebe; e quem me recebe, re-
cebe aquele que me enviou. 41Quem 
recebe um profeta, por ser profeta, 
receberá a recompensa de profeta. E 
quem recebe um justo, por ser jus-
to, receberá a recompensa de justo. 
42Quem der, ainda que seja apenas 
um copo de água fresca, a um desses 
pequeninos, por ser meu discípulo, 
em verdade vos digo: não perderá a 
sua recompensa”. 11,1Quando Jesus 
acabou de dar essas instruções aos 
doze discípulos, partiu daí, a fi m de 
ensinar e pregar nas cidades deles. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
No Evangelho de São Mateus, Jesus 

se descreve como “manso e humilde de 

coração” (11,29). Às vezes, entretanto, o 

Senhor se exprime com uma intensidade 

quase feroz: “vim separar o filho de seu 

pai, a filha de sua mãe, a nora de sua so-

gra” (10,35). De fato, esses versículos são 

uma citação quase literal de um trecho do 

livro do profeta Miqueias (7,6). Mas, ao 

citá-las, Jesus as transforma, como faz em 

outras ocasiões ao longo do Evangelho. 
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Para Miqueias, a hostilidade entre fa-

miliares era algo deplorável, uma prova 

triste da depravação do povo de Deus 

daquela época. Para Jesus, ao contrário, é 

uma consequência inevitável de sua pro-

clamação e de suas reivindicações. Jesus 

entende e aceita o que foi dito acerca de 

si pelo velho Simeão: “Ele será um sinal 

de contradição” (Lc 2,34). Isso significa 

não apenas que a sua atuação suscitará a 

oposição, mas também que a sua atuação 

e o seu chamado serão causa de divisão 

e de separação, mesmo entre as pessoas 

mais próximas. Jesus, o Filho do Homem, 

apela para uma lealdade sem limites e 

sem concorrentes. Estamos dispostos a 

atender a tal apelo?

Preces da Comunidade
P. Apresentemos ao Senhor nossos pe-

didos, confi antes de que Ele jamais nos 

abandona.

R. Senhor, escutai nossas preces!

1. Para que o Espírito Santo nos torne ca-

pazes de colocar Jesus no centro absoluto 

de nossa vida, nós vos pedimos.

2. Para que possamos responder às incom-

preensões e humilhações com a mansidão 

de Jesus, nós vos pedimos.

3. Para que possamos oferecer consolo e 

ajuda àqueles cujo sofrimento é especial-

mente pesado, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, ajudai-nos a não nos aco-

vardarmos diante da Cruz, mas a carregá-la 

com coragem e entrar convosco em vosso 

Reino. Vós que viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei cres-
cer em santidade os fi éis que parti-
cipam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 83,4-5
Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 

casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, 

para nele seus fi lhotes colocar: vossos al-

tares, ó Senhor Deus do universo! Vossos 

altares, ó meu Rei e meu Senhor! Felizes os 

que habitam vossa casa; para sempre have-

rão de vos louvar!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, que 
cresça em nós a vossa salvação cada 
vez que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Santo Henrique – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor Deus, que cumulastes de graça 

o imperador Santo Henrique, elevando-o 

de modo admirável das preocupações do 

governo terrestre às coisas do céu, conce-

dei, por suas preces, que vos busquemos de 

todo o coração entre as vicissitudes deste 

mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei com bondade, ó Deus, as nos-

sas preces e guardai-nos, pela intercessão 

dos vossos Santos, para servir dignamente 

MEMÓRIA FACULTATIVA
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ao vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Deus eterno e todo-poderoso, fonte 

de toda paz e consolação: concedei que a 

vossa família, reunida para vos louvar nesta 

festa dos Santos, receba pela participação 

nos mistérios do vosso Filho o penhor da 

salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Liro 

Vendelino Meurer (1954). Ordenação Presbiteral: 

Dom Gentil Delazari (1968); Dom Paulo Antônio 

De Conto (1968). Ordenação Episcopal: Dom José 

Aparecido Gonçalves de Almeida (2013).

Biografia – São Camilo de Lélis
São Camilo de Lélis (1550-1614): Cami-

lo, após muitas aventuras na vida militar e 

mundana, amadureceu sua conversão no 

hospital, onde fora internado com uma 

chaga incurável. Na convivência com os 

doentes, começou a dedicar-se ao cuidado 

de Cristo nos irmãos enfermos. Fundou, em 

1582, a Ordem dos Ministros dos Enfermos 

(Camilianos). Morreu em Roma (1614). O 

Papa Leão XIII (1878-1903) proclamou-o 

padroeiro dos hospitais e dos doentes.

Antífona da Entrada – Sl 16,15
Contemplarei, justifi cado, a vossa face; e 

serei saciado quando se manifestar a vossa 

glória.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): O maior sinal que Deus pode 

fazer em nossas vidas é a nossa conversão 

e santificação. Que nossa Celebração nos 

ajude nesse caminho.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para retoma-
rem o bom caminho, dai a todos os 

que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo o 
que é digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Is 7,1-9
Se não confiardes, não podereis manter-vos firmes.

Leitura do Livro do Profeta Isaías
1No tempo de Acaz, fi lho de Joatão, 
fi lho de Ozias, rei de Judá, aconte-
ceu que Rason, rei da Síria, e Fa-
ceia, fi lho de Romelias, rei de Israel, 
puseram-se em marcha para atacar 
Jerusalém, mas não conseguiram 
conquistá-la. 2Foi dada a notícia à 
casa de Davi: “Os homens da Síria
estão acampados em Efraim”. Tre-
meu o coração do rei e de todo o 
povo, como as árvores da fl oresta 
diante do vento. 3Então disse o Se-
nhor a Isaías: “Vai ao encontro de 
Acaz com teu fi lho Sear-Iasub (isto 
é, ‘um resto voltará’) até a ponta do 
canal, na piscina superior, na direção 
da estrada do Campo dos pisadores; 

DIA 14 DE JULHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 15ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – SÃO CAMILO DE LÉLIS PRESB, MFAC.
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4e dirás ao rei: ‘Procura estar calmo; 
não temas nem estremeça o teu co-
ração por causa desses dois peda-
ços de tição fumegantes, diante da 
ira furiosa de Rason e da Síria, e 
do fi lho de Romelias, 5por terem a 
Síria, Efraim e o fi lho de Romelias 
conjurado contra ti, dizendo: 6‘Va-
mos atacar Judá, enchê-lo de medo 
e conquistá-lo para nós, e nomear 
novo rei, o fi lho de Tabeel’. 7Isto diz 
o Senhor Deus: ‘Este plano fracassa-
rá, nada disso se realizará! 8Que seja 
Damasco a capital da Síria e Rason 
o chefe de Damasco; dentro de ses-
senta e cinco anos deixará Efraim de 
ser povo; 9que seja a Samaria capi-
tal de Efraim e o fi lho de Romelias 
chefe de Efraim. De resto, se não 
confi ardes, não podereis manter-vos 
fi rmes’”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 47(48),2-3a.3b-4.5-6.7-8(R.9d)

R. O Senhor estabelece sua cidade 
para sempre.
1. 2Grande é o Senhor e muito dig-
no de louvores*/ na cidade onde ele 
mora;/ 3aseu Monte santo, esta coli-
na encantadora*/ é a alegria do uni-
verso. R.

2. bMonte Sião, no extremo norte si-
tuado,*/ és a mansão do grande Rei!/ 
4Deus revelou-se em suas fortes cida-
delas*/ um refúgio poderoso. R.

3. 5Pois eis que os reis da terra se alia-
ram,*/ e todos juntos avançaram;/ 
6mal a viram, de pavor estremece-
ram,*/ debandaram perturbados. R.

4. 7Como as dores da mulher so-
frendo parto,*/ uma angústia os in-
vadiu;/ 8semelhante ao vento leste 
impetuoso,*/ que despedaça as naus 
de Társis. R.

Aclamação ao Evangelho – Sl 94(95),8ab
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. Não fe-

cheis os corações como em Meriba! R.

EVANGELHO  – Mt 11,20-24
No dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com 

menos dureza do que vós.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 20Jesus começou a 
censurar as cidades onde fora rea-
lizada a maior parte de seus mila-
gres, porque não se tinham conver-
tido. 21“Ai de ti, Corazim! Ai de ti, 
Betsaida! Porque, se os milagres que 
se realizaram no meio de vós, tives-
sem sido feitos em Tiro e Sidônia, 
há muito tempo elas teriam feito 
penitência, vestindo-se de cilício e 
cobrindo-se de cinza. 22Pois bem! 
Eu vos digo: no dia do julgamen-
to, Tiro e Sidônia serão tratadas 
com menos dureza do que vós. 23E 
tu, Cafarnaum! Acaso serás ergui-
da até o céu? Não! Serás jogada no 
inferno! Porque, se os milagres que 
foram realizados no meio de ti ti-
vessem sido feitos em Sodoma, ela 
existiria até hoje! 24Eu, porém, vos 
digo: no dia do juízo, Sodoma será 
tratada com menos dureza do que 
vós!” Palavra da Salvação.
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Meditando a Palavra de Deus
“De resto, se não confiardes, não podereis 

manter-vos firmes” (Is 7,9). As leituras de 

hoje nos falam da importância da fé na 

estruturação de nossas vidas. Se levarmos 

nossa fé a sério, com todas as suas conse-

quências, ainda teremos muitos combates 

a enfrentar – como nos fala hoje Isaías 

–, mas qualquer que seja o resultado (vi-

tória ou fracasso), ele poderá ser lido e 

experimentado em um contexto de dis-

cipulado. Se quisermos empreender os 

nossos combates sem termos Jesus como 

referência, acabaremos como Corazin, 

Betsaida e Cafarnaum: talvez até tenha-

mos realizado grandes coisas, mas elas 

serão vazias de sentido, por não terem 

conexão com o fundo de nosso coração. 

Mas quem crê em Jesus – e guarda os 

seus mandamentos – viverá eternamente 

( Jo 11,26; 15,10).

Preces da Comunidade
P. Em comunhão com toda a Igreja, eleve-

mos a Deus as nossas preces:

R. Fortalecei, Senhor, a nossa fé!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francis-

co, para que seu testemunho de coragem 

na defesa da fé seja seguido por todos os 

batizados, nós vos pedimos.

2. Pelos seminaristas e vocacionados à 

vida sacerdotal e consagrada, para que 

não desistam de responder com generosi-

dade ao chamado que receberam, nós vos 

pedimos.

3. Pelos vacilantes na fé, para que sejam 

robustecidos em sua caminhada pelo bom 

exemplo de seus irmãos, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Ouvi, ó Deus, essas nossas preces e 

conformai-nos sempre mais ao vosso Fi-

lho, Jesus, que convosco vive e reina para 

sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei cres-
cer em santidade os fi éis que parti-
cipam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 83,4-5
Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 

casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, 

para nele seus fi lhotes colocar: vossos al-

tares, ó Senhor Deus do universo! Vossos 

altares, ó meu Rei e meu Senhor! Felizes os 

que habitam vossa casa; para sempre have-

rão de vos louvar!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, que 
cresça em nós a vossa salvação cada 
vez que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor.

São Camilo de Lélis – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que inspirastes a São Camilo 

de Léllis extraordinária caridade para com 

os enfermos, dai-nos o vosso espírito de 

amor, para que, servindo-vos em nossos 

irmãos e irmãs, possamos partir tranquilos 

ao vosso encontro na hora de nossa morte. 

MEMÓRIA FACULTATIVA
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Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, 

para que, recordando a imensa misericór-

dia do vosso Filho, sejamos confi rmados 

no amor a Deus e ao próximo, a exem-

plo dos vossos Santos. Por Cristo, nosso 

Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados por estes sagrados mistérios, 

concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de 

São Camilo de Lellis, que vos serviu com 

fi lial constância e se dedicou ao vosso povo 

com imensa caridade. Por Cristo, nosso 

Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom José 

Aristeu Vieira (1952). Ordenação Presbiteral: Dom 

Juventino Kestering (1973); Dom Matias Patrício 

de Macêdo (1963). Ordenação Episcopal: Dom Eloi 

Roggia (2006); Dom Jacinto Bergmann (2002); 

Dom José Alberto Moura (1990).

Biografia – São Boaventura
São Boaventura nasceu na Itália, em 1218. 

Ingressou na Ordem Franciscana, da qual 

veio a se tornar superior geral alguns anos 

mais tarde. Profundamente sábio e piedo-

so, soube unir a espiritualidade aos estu-

dos teológicos. Nomeado bispo e depois 

cardeal, trabalhou muito pela unidade da 

Igreja. Faleceu em Lião, França, aos 15 de 

julho de 1274.

Antífona da Entrada – Ez 34,11.23-24
Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Se-

nhor; chamarei um pastor que as conduza 

e serei o seu Deus.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Estamos reunidos, em nome 

de Jesus Cristo, para celebrar o amor e 

paz. Participemos com toda a alegria.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Concedei-nos, Pai todo-pode-
roso, que, celebrando a festa de são 

Boaventura, aproveitemos seus pre-
claros ensinamentos e imitemos sua 
ardente caridade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Is 10,5-7.13-16
Mas acaso gloria-se o machado, em detrimento do 

lenhador que com ele corta?
Leitura do Livro do Profeta Isaías
Assim fala o Senhor: 5“Ai de Assur, 
vara de minha cólera, bastão em mi-
nhas mãos, instrumento de minha 
indignação! 6Eu o envio contra uma 
nação ímpia e ordeno-lhe, contra 
um povo que me excita à ira, que 
o submeta à pilhagem e ao saque, 
que o calque aos pés como lama 
nas ruas. 7Mas ele assim não pensa-
va, seu propósito não era esse; pelo 
contrário, sua intenção era esmagar 
e exterminar não poucas nações. 

DIA 15 DE JULHO
BRANCO – 4ª FEIRA. SÃO BOAVENTURA BDR, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DOS PASTORES)
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13Pois diz o rei da Assíria: ‘Realizei 
isso pela força da minha mão e com 
minha sagacidade, pois tenho expe-
riência; aboli as fronteiras dos povos, 
saqueei seus tesouros, e derrubei de 
golpe os ocupantes de altos postos; 
14minha mão empalmou como um 
ninho a riqueza dos povos; e como 
se apanha uma ninhada de ovos, 
assim ajuntei eu os povos da terra, 
e não houve quem batesse asa ou 
abrisse o bico e desse um pio’. 15Mas 
acaso gloria-se o machado, em de-
trimento do lenhador que com ele 
corta? Ou se exalta a serra contra o 
serrador que a maneja? Como se a 
vara movesse quem a levanta e um 
bastão erguesse aquele que não é 
madeira. 16Por isso, enviará o Domi-
nador, Senhor dos exércitos, contra 
aqueles fortes guerreiros o raquitis-
mo; e abalará sua glória com con-
vulsões que queimam como fogo”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 93(94),5-6.7-8.9-10.14-15(R. 14a)

R. O Senhor não rejeita o seu povo.
1. 5Eis que oprimem, Senhor, vosso 
povo*/ e humilham a vossa heran-
ça;/ 6estrangeiro e viúva trucidam,*/ 
e assassinam o pobre e o órfão! R.

2. 7Eles dizem: “O Senhor não nos 
vê*/ e o Deus de Jacó não percebe!”/ 
8Entendei, ó estultos do povo;*/ in-
sensatos, quando é que vereis? R.

3. 9O que fez o ouvido, não ouve?*/ 
Quem os olhos formou, não verá?/ 
10Quem educa as nações, não 

castiga?*/ Quem os homens ensina, 
não sabe? R.

4. 14O Senhor não rejeita o seu povo*/ 
e não pode esquecer sua herança:/ 
15voltarão a Juízo as sentenças;*/ 
quem é reto andará na justiça. R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 11,25
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 

da terra, pois, revelaste os mistérios do teu 

Reino aos pequeninos, escondendo-os aos 

doutores! R.

EVANGELHO  – Mt 11,25-27
Escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as 

revelaste aos pequeninos.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
25Naquele tempo, Jesus pôs-se a di-
zer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do 
céu e da terra, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e entendidos 
e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, 
Pai, porque assim foi do teu agrado. 
27Tudo me foi entregue por meu Pai, 
e ninguém conhece o Filho, senão o 
Pai, e ninguém conhece o Pai, senão 
o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
A exultação de Jesus nos faz perguntar: 

que escola os pequeninos frequentaram 

que lhes ensinou essas coisas que esca-

pam aos sábios e entendidos? A esco-

la desses pequeninos é a própria vida e 

o seu mestre é o próprio Deus. Desde 

crianças, os pequeninos aprendem por 

experiência que dependem de Deus para 

tudo. E, desde crianças, experimentam os 
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cuidados de Deus. Assim, vão conhecen-

do a Deus, vão se habituando a depender 

dele e a experimentar o seu cuidado que, 

de uma forma ou de outra, sempre se faz 

presente. A cada manifestação da provi-

dência de Deus, eles vão conhecendo um 

modo novo da maneira de Deus agir, o 

seu jeito de conduzi-los e de se fazer pre-

sente; vão experimentando Deus cada vez 

mais próximo, cada vez mais amigo, cada 

vez mais íntimo; vão se tornando cada 

vez mais conscientes dos sinais da sua 

presença, dos instrumentos de que Deus 

se serve, das mediações que assume. Por 

isso, lancemos fora toda a atitude arro-

gante. Somos pessoas frágeis que sequer 

sabem balbuciar a linguagem do mundo 

vindouro que Cristo nos prepara, no qual 

somente poderemos chegar matriculan-

do-nos em sua escola e lhe entregando a 

condução de nossas vidas.

Preces da Comunidade
P. Apresentemos ao Pai, Criador Oni-

potente e Deus misericordioso, os nos-

sos pedidos e intenções e digamos com 

confi ança:

R. Senhor, escutai a nossa prece!

1. Pelo Santo Padre, por suas necessidades 

e intenções, e pelas necessidades mais ur-

gentes de Igreja, nós vos pedimos.

2. Pelas vocações sacerdotais, religiosas 

e consagradas, a fi m de que cresçam em 

santidade e em número aqueles e aquelas 

chamados a tudo deixar para seguir o Cris-

to pobre e humilde, nós vos pedimos.

3. Pelos lares cristãos, a fi m de que sejam 

uma autêntica escola de amor fraterno, de 

serviço mútuo, de respeito e de reverência 

pela dignidade de cada pessoa, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai de bondade, ouvi atentamente esses 

nossos pedidos e intenções. Por Cristo, 

nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Olhai com bondade, ó Deus, o 
sacrifício que vamos oferecer em 
vosso altar na festa de são Boaven-
tura, para que, alcançando-nos o 
perdão, glorifi que o vosso nome. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Jo 15,16
Não fostes vós que me escolhestes, diz o 

Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos en-

viei para produzirdes frutos, e o vosso fruto 

permaneça.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela Eucaristia, nós 
vos pedimos, ó Deus, que, seguindo 
o exemplo de São Boaventura, pro-
curemos proclamar a fé que abraçou 
e praticar a doutrina que ensinou. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Francisco Lima Soares (1990); Dom Irineu 

Sílvio Wilges (1962).
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Biografia – Nossa Senhora do Carmo
Festa mariana de origem devocional. O títu-

lo do Carmo evoca a fi gura do profeta Elias 

e o Monte Carmelo, onde este realizou di-

versos milagres (cf. 1Rs 18,20ss; 2Rs 1,9-15; 

4,8-31). No séc. XII, alguns eremitas lá se 

recolheram com o intuito de dedicarem-se à 

vida contemplativa sob o patrocínio da Vir-

gem Maria – o que foi o início da Ordem 

dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem 

Maria do Monte Carmelo (Carmelitas).

Antífona da Entrada – Sedúlio
Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à 

luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos 

séculos eternos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciemos esta nossa Celebração 

em honra de Maria na certeza de que ela nos 

ensinará a fazer tudo o que Jesus mandar.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Venha, ó Deus, em nosso auxílio 
a gloriosa intercessão de nossa Se-
nhora do Carmo para que possamos, 
sob sua proteção, subir ao monte que 
é Cristo. Que convosco vive e reina, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Zc 2,14-17
Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para 

habitar no meio de ti.
Leitura da Profecia de Zacarias
14“Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, 
eis que venho para habitar no meio 
de ti, diz o Senhor. 15Muitas nações 

se aproximarão do Senhor, naquele 
dia, e serão o seu povo. Habitarei no 
meio de ti, e saberás que o Senhor 
dos exércitos me enviou a ti. 16O 
Senhor entrará em posse de Judá, 
como sua porção na terra santa, e es-
colherá de novo Jerusalém. 17Emu-
deça todo mortal diante do Senhor, 
ele acaba de levantar-se de sua santa 
habitação”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R. 49)

R. O Poderoso fez por mim ma-
ravilhas, e Santo é o seu nome. 
Ou: Bendita sejais, ó Virgem 
Maria; trouxestes no ventre a Pala-
vra eterna!
1. 46A minh’alma engrandece ao Se-
nhor,*/ 47e se alegrou o meu espírito 
em Deus, meu Salvador, R.

2. 48pois, ele viu a pequenez de sua 
serva,*/ desde agora as gerações hão 
de chamar-me de bendita./ 49O Po-
deroso fez por mim maravilhas*/ e 
Santo é o seu nome! R.

3. 50Seu amor, de geração em gera-
ção,*/ chega a todos que, o respei-
tam./ 51Demonstrou o poder de seu 
braço,*/ dispersou os orgulhosos. R.

4. 52Derrubou os poderosos de seus 
tronos*/ e os humildes exaltou./ 
53De bens saciou os famintos*/ e 
despediu, sem nada, os ricos. R.

DIA 16 DE JULHO
BRANCO – 5ª FEIRA. NOSSA SENHORA DO CARMO, FESTA.

(GLÓRIA E PREFÁCIO DE NOSSA SENHORA I OU II)
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5. 54Acolheu Israel, seu servidor,*/ 
fi el ao seu amor,/ 55como havia pro-
metido aos nossos pais,*/ em favor 
de Abraão e de seus fi lhos, para 
sempre. R.

R. O Poderoso fez por mim ma-
ravilhas, e Santo é o seu nome. 
Ou: Bendita sejais, ó Virgem 
Maria; trouxestes no ventre a Pala-
vra eterna!

Aclamação ao Evangelho – Lc 11,28
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Feliz quem ouve e observa a palavra de 

Deus! R.

EVANGELHO  – Mt 12,46-50
E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis 

minha mãe e meus irmãos”.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 46enquanto Jesus 
estava falando às multidões, sua mãe 
e seus irmãos fi caram do lado de 
fora, procurando falar com ele. 47Al-
guém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe 
e teus irmãos estão aí fora, e que-
rem falar contigo”. 48Jesus pergun-
tou àquele que tinha falado: “Quem 
é minha mãe, e quem são meus ir-
mãos?” 49E, estendendo a mão para 
os discípulos, Jesus disse: “Eis mi-
nha mãe e meus irmãos. 50Pois todo 
aquele que faz a vontade do meu 
Pai, que está nos céus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
À primeira vista, Jesus parece desprezar 

sua mãe (Mt 12,48-49), mas, na verdade, 

fez a ela um grande elogio quando disse: 

“todo aquele que faz a vontade do meu 

Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, 

minha irmã e minha mãe” (v. 50). Maria 

foi aquela que viveu com os ouvidos do 

seu coração totalmente abertos para ouvir 

e seguir a Palavra de Deus (Lc 1,38), e 

nunca duvidou da sua Palavra; por isso, 

até hoje é e será, pelos séculos dos sé-

culos, chamada bem-aventurada por ter 

acreditado em Deus (Lc 1,45). Foi por 

ter acreditado na Palavra de Deus, pro-

nunciada pelo seu Mensageiro, que o 

Verbo de Deus se tornou humano como 

nós (Lc 1,31-35) e podemos rejubilar-

-nos e alegrar-nos, porque Deus veio ha-

bitar no meio de nós (Zc 2,14; Jo 1,14).

Preces da Comunidade
P. Por intercessão da Virgem Maria, apre-

sentemos a Deus nossos pedidos.

R. Senhor, escutai a nossa prece!

1. Pela Igreja, para que, a exemplo de 

Maria, todos os cristãos possam ouvir e co-

locar a Palavra de Deus em prática no seu 

dia a dia, nós vos pedimos.

R. Senhor, escutai a nossa prece!

2. Pelo nosso Papa e por todos os nossos 

bispos, para que continuem, levando todos 

os fi éis a amar e procurar viver a Palavra de 

Deus, nós vos pedimos.

3. Pelas nossas famílias, para que sejam ver-

dadeiras Igrejas domésticas nas quais Deus 

esteja sempre presente, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Deus, acolhei essas nossas inten-

ções e pedidos por intercessão da Virgem 

Maria. Pedimos-vos por Jesus Cristo, nos-

so Senhor.
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SOBRE AS OFERENDAS
CP. Socorra-nos, ó Pai, a humani-
dade do vosso Filho, que, ao nascer 
da Virgem Mãe, não diminuiu, mas 
consagrou a sua integridade. E fa-
zei que ele, apagando os nossos pe-
cados, vos torne agradáveis nossas 
oferendas. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Lc 11,27
Feliz o seio da Virgem Maria que trouxe o 

Filho do eterno Pai.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, o sacramento 

celeste, alegrando-nos nesta festa da 
Virgem Maria. Concedei-nos a gra-
ça de imitá-la, servindo ao mistério 
da nossa Redenção. Por Cristo, nos-
so Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Moacir 

Silva (1954). Ordenação Presbiteral: Dom Joaquim 

Giovani Mol Guimarães (1988); Dom Joaquín 

Pertiñez Fernández (1978). Ordenação Episcopal: 

Dom Heitor de Araújo Sales (1978); Dom José 

Ionilton Lisboa de Oliveira (2017); Dom Luiz 

Antonio Lopes Ricci (2017); Dom Marco Eugênio 

Galrão Leite de Almeida (2003).

Biografia – Inácio de Azevedo e Companheiros
Inácio de Azevedo é natural do Porto. Nas-

ceu em 1526, recebeu cuidadosa educação, 

entrou na Companhia de Jesus em 1548 e 

foi ordenado sacerdote em 1553. Em 1565 

o Padre Geral, São Francisco Borja, con-

fi ou a Inácio a inspeção das missões das 

Índias e do Brasil. Após visitar o Brasil, 

escreveu a São Francisco Borja pedindo 

reforços. Este lhe ordenou que os recrutas-

se em Portugal e Espanha e os chefi asse 

numa missão ao Brasil. Assim partiram, a 

5 de junho de 1570, Inácio e seus 39 com-

panheiros (31 portugueses e 8 espanhóis). 

Ao largo das ilhas Canárias, o navio foi in-

terceptado por corsários anticatólicos que, 

tomando o navio, martirizaram todos os 

jesuítas. O Papa Pio IX confi rmou o culto 

desses mártires em 1854. (Fonte: Missal 

Romano e Missal Cotidiano da Paulus).

Antífona da Entrada – Fl 2,10.11
Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no 

céu, na terra e nos abismos; e toda língua 

proclame, para glória de Deus Pai, que 

Jesus Cristo é Senhor!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Voltemos o nosso olhar para o 

Cristo Senhor, a Testemunha fiel, ao celebrar-

mos os mártires que regaram com o seu san-

gue as sementes do Evangelho em nosso país. 

Com gratidão iniciemos esta Celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que escolhestes Inácio
de Azevedo e seus trinta e nove 
companheiros para regarem com 
seu sangue as primeiras sementes 
do Evangelho lançadas na Terra de 
Santa Cruz, concedei-nos professar 

DIA 17 DE JULHO
VERMELHO – 6ª FEIRA. BV. INÁCIO DE AZEVEDO PRESB, E COMPS MTS, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DOS MÁRTIRES)
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constantemente, para vossa maior 
glória, a fé que recebemos de nos-
sos antepassados. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Is 38,1-6.21-22.7-8
Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas.

Leitura do Livro do Profeta Isaías
1Naqueles dias, Ezequias foi acome-
tido de uma doença mortal. Foi visi-
tá-lo o profeta Isaías, fi lho de Amós, 
e disse-lhe: “Isto diz o Senhor: 
Arruma as coisas de tua casa, pois 
vais morrer e não viverás”. 2Então 
Ezequias virou o rosto contra a 
parede e orou ao Senhor, dizendo: 
3“Peço-te, Senhor, te lembres de que 
tenho caminhado em tua presença, 
com fi delidade e probidade de co-
ração, e tenho praticado o bem aos 
teus olhos”. Ezequias prorrompeu 
num grande choro. 4A palavra do 
Senhor foi dirigida a Isaías: 5“Vai 
dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, 
Deus de Davi, teu pai: ‘Ouvi a tua 
oração, vi as tuas lágrimas; eis que 
vou acrescentar à tua vida mais quin-
ze anos, 6vou libertar-te das mãos do 
rei da Assíria, junto com esta cida-
de, que ponho sob minha proteção’”. 
21Então, Isaías ordenou que fi zessem 
uma cataplasma de massa de fi gos e 
a aplicassem sobre a ferida, que ele 
fi caria bom. 22Perguntou Ezequias: 
“E qual é o sinal de que hei de su-
bir à casa do Senhor?” 7“Este é o si-
nal que terás do Senhor, de que ele 
cumprirá a promessa que fez: 8Eis 

que farei recuar dez graus a sombra 
dos graus que já desceu no relógio 
solar de Acaz”. De fato, a marca do 
sol recuara dez graus dos que ela ti-
nha descido. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Is 38,10.11.12.16(R. 17b)

R. Vós livrastes minha vida do se-
pulcro, a fi m de eu não deixar de 
existir.
1. 10Eu dizia: “É necessário que eu 
me vá*/ no apogeu de minha vida e 
de meus dias;/ para a mansão triste 
dos mortos descerei,*/ sem viver o 
que me resta dos meus anos”. R.

2. 11Eu dizia: “Não verei o Senhor 
Deus †/ sobre a terra dos viventes 
nunca mais;*/ nunca mais verei um 
homem neste mundo!” R.

3. 12Minha morada foi à força arre-
batada,*/ desarmada como a tenda 
de um pastor./ Qual tecelão, eu ia 
tecendo a minha vida,*/ mas agora 
foi cortada a sua trama. R.

4. 16Ó Senhor, meu coração em vós 
espera; †/ por vós há de viver o meu 
espírito.*/ Curai-me e conservai a 
minha vida. R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 10,27
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu 

as conheço e elas me seguem. R.

EVANGELHO  – Mt 12,1-8
O Filho do Homem é senhor do sábado.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
1Naquele tempo, Jesus passou no 
meio de uma plantação num dia de 
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sábado. Seus discípulos tinham fome 
e começaram a apanhar espigas para 
comer. 2Vendo isso, os fariseus dis-
seram-lhe: “Olha, os teus discípulos 
estão fazendo, o que não é permi-
tido fazer em dia de sábado!” 3Jesus 
respondeu-lhes: “Nunca lestes o que 
fez Davi, quando ele e seus compa-
nheiros sentiram fome? 4Como en-
trou na casa de Deus e todos come-
ram os pães da oferenda que nem a 
ele nem aos seus companheiros era 
permitido comer, mas unicamente 
aos sacerdotes? 5Ou nunca lestes na 
Lei, que em dia de sábado, no Tem-
plo, os sacerdotes violam o sábado 
sem contrair culpa alguma? 6Ora, 
eu vos digo: aqui está quem é maior 
do que o Templo. 7Se tivésseis com-
preendido o que signifi ca: ‘Quero a 
misericórdia e não o sacrifício’, não 
teríeis condenado os inocentes. 8De 
fato, o Filho do Homem é senhor do 
sábado”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Na controvérsia levantada pelos fari-

seus com Jesus acerca do que é permi-

tido ou não realizar em dia de sábado, 

há esta afirmação por parte dele: “Aqui 

está quem é maior do que o Templo (...) 

o Filho do Homem é senhor do sábado” 

(v. 6.8). Templo e Sábado abrangem as 

categorias de espaço sagrado e de tempo 

(dia) sagrado. Jesus é o verdadeiro Tem-

plo, isto é, nele habita a plenitude da di-

vindade (Cl 1,19); Ele é o lugar onde a 

natureza divina está em plena comunhão 

com a natureza humana, numa só Pessoa. 

Após realizar a purificação do Templo, no 

Evangelho Segundo João ( Jo 2,13-22),

Jesus afirma que o sinal que Ele dará será 

o de reconstruir em três dias o Templo 

que eles destruirão. O Evangelista co-

menta que “Ele, porém, falava do Templo 

do seu Corpo” ( Jo 2,21). Jesus, com sua 

Ressurreição dos mortos, é o Dia do Se-

nhor, a intervenção de Deus destruindo 

o pecado e a morte. Ele mesmo designa 

a sua Paixão como a Hora para a qual 

Ele veio a este mundo (cf. Jo 2,4; 12,27; 

17,1). Com a Ressurreição, fica claro que 

Ele é o Templo Verdadeiro e o Dia no 

qual repousamos.

Preces da Comunidade
P. Caríssimos irmãos e irmãs, por meio 

do Cristo Senhor, Rei dos Mártires, apre-

sentemos ao Pai do Céu as nossas preces, 

dizendo:

R. Acolhei, Senhor, estas nossas preces e 

abençoai o nosso país!

1. Pela Igreja presente nas diversas partes 

da Terra, mas de modo especial pela Igreja 

no Brasil, para que seja fortalecida na fé 

pela intercessão dos mártires Inácio e com-

panheiros, nós vos pedimos.

2. Por nossos governantes, a fi m de que 

busquem o auxílio de Deus no desempe-

nho de suas funções e estejam sempre a 

serviço das necessidades mais urgentes da 

nossa população, nós vos pedimos.

3. Por todo o povo brasileiro, para que a fé 

recebida a custo da vida de nossos antepas-

sados seja acolhida, vivida e testemunhada 

em todos os âmbitos da vida social, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)
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P. Pai de bondade, recebei essas nossas pre-

ces que, confi antes, vos apresentamos. Por 

Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e 
fazei que sejamos fortalecidos pelo mes-
mo sacrifício que sustentou no martírio 
o bem-aventurado Inácio e seus compa-
nheiros. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Jo 12,24
Se o grão de trigo não cai na terra e não 

morre fi ca sozinho; mas, se morrer, produ-

zirá muitos frutos.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Tendo participado, ó Deus, do 
mistério pascal à mesa da Eucaris-
tia, fazei-nos fi éis ao vosso serviço, a 
exemplo dos quarenta mártires que 
deram por vós a sua vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Augusto 

Alves da Rocha (1933); Dom Ângelo Domingos Sal-

vador (1932). Ordenação Episcopal: Dom Arnaldo

Carvalheiro Neto (2016); Dom Guilherme Antônio 

Werlang (1999); Dom Roque Paloschi (2005).

Antífona da Entrada – Sl 16,15
Contemplarei, justifi cado, a vossa face; e 

serei saciado quando se manifestar a vossa 

glória.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciemos a nossa Celebração, 

pedindo ao Espírito Santo que faça a Pa-

lavra de Deus dar frutos em cada um de 

nós.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para retoma-
rem o bom caminho, dai a todos os 
que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão, e abraçar tudo o 
que é digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Mq 2,1-5
Cobiçam campos, e tomam-nos com violência, 

cobiçam casas, e roubam-nas.
Leitura da Profecia de Miqueias
1Ai dos que tramam a iniquidade e 
se ocupam de maldades ainda em 
seus leitos! Ao amanhecer do dia, 
executam tudo o que está em poder 
de suas mãos. 2Cobiçam campos, e 
tomam-nos com violência, cobiçam 
casas, e roubam-nas. Oprimem o 
dono e sua casa, o proprietário e seus 
bens. 3Isto diz o Senhor: “Eis que 
tenciono enviar sobre esta geração 
perversa uma desgraça de onde não 
livrareis vossos pescoços; não pode-
reis andar de cabeça erguida, porque 
serão tempos desastrosos. 4Naquele 
dia, sereis assunto de uma alegoria, 

DIA 18 DE JULHO
VERDE – SÁBADO DA 15ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – NOSSA SENHORA NO SÁBADO, MFAC.
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de uma canção triste que diz: ‘Fo-
mos inteiramente devastados; a par-
te de meu povo que passou a outro 
por ninguém lhe será restituída; os 
nossos campos são repartidos en-
tre infi éis’. 5Por isso, não terás na 
assembleia do Senhor quem meça 
com cordel as porções consignadas 
por sorte”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 9B(10),1-2.3-5.7-8.14(R. 12b)

R. O Senhor não se esquece do cla-
mor dos afl itos.
1. 1Ó Senhor, por que fi cais assim 
tão longe,*/ e, no tempo da afl ição, 
vos escondeis,/ 2enquanto o pecador 
se ensoberbece,*/ o pobre sofre e cai 
no laço do malvado? R.

2. 3O ímpio se gloria em seus ex-
cessos,*/ blasfema o avarento e vos 
despreza;/ 4em seu orgulho ele diz: 
“Não há castigo!*/ Deus não existe!” 
5É isto mesmo que ele pensa. R.

3. 7Só há maldade e violência em sua 
boca,*/ em sua língua, só mentira e 
falsidade./ 8Arma emboscadas nas 
saídas das aldeias,*/ mata inocentes 
em lugares escondidos. R.

4. 14Vós, porém, vedes a dor e o so-
frimento,*/ vós olhais e tomais tudo 
em vossas mãos!/ A vós o pobre se 
abandona confi ante,*/ sois dos ór-
fãos vigilante protetor. R.

Aclamação ao Evangelho – 2Cor 5,19
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Em Cristo, Deus reconciliou consigo 

mesmo a humanidade; e a nós ele entregou 

esta reconciliação. R.

EVANGELHO  – Mt 12,14-21
E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, 

para se cumprir o que foi dito.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 14os fariseus saí-
ram e fi zeram um plano para matar 
Jesus. 15Ao saber disso, Jesus retirou-
-se dali. Grandes multidões o segui-
ram, e ele curou a todos. 16E orde-
nou-lhes que não dissessem quem 
ele era, 17para se cumprir o que foi 
dito pelo profeta Isaías: 18“Eis o meu 
servo, que escolhi; o meu amado, no 
qual coloco a minha afeição; porei 
sobre ele o meu Espírito, e ele anun-
ciará às nações o direito. 19Ele não 
discutirá, nem gritará, e ninguém 
ouvirá a sua voz nas praças. 20Não 
quebrará o caniço rachado, nem 
apagará o pavio que ainda fumega, 
até que faça triunfar o direito. 21Em 
seu nome as nações depositarão a 
sua esperança”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
“Ai dos que tramam a iniquidade e se 

ocupam de maldades ainda em seus lei-

tos! Ao amanhecer do dia, executam 

tudo o que está em poder de suas mãos” 

(Mq 2,1). O profeta Miqueias lamenta 

a iniquidade que tem tomado posse dos 

pensamentos e dos atos de muitos de seus 

concidadãos. Vale a pena notar os termos 

que ele emprega. “Tramar” é algo muito 

pior do que “entrever” ou “considerar”. 

Quem “trama” dedica tempo, energia e 

reflexão a um projeto prejudicial a ou-

tras pessoas, geralmente àquelas que não 
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dispõem dos recursos ou da força para 

se defender. Tais pessoas não desferem 

golpes mais ou menos sem querer. Não, 

eles os “planejam”, e aproveitam as longas 

horas da noite para sonhar com a manei-

ra mais eficaz de golpear seus inimigos. 

“Em seus leitos”, eles devaneiam sobre 

golpes como outros sobre uma viagem de 

férias. É difícil para eles aguardar o nas-

cer do sol. Preferem antecipar o amanhe-

cer, não para cantar os Salmos no templo, 

mas para executar seus planos maldosos. 

Será que tais pessoas existem? Sim. Os 

profetas foram enviados por Deus pre-

cisamente para chamar-lhes a atenção, 

para apontar-lhes os crimes e para levá-

-los à conversão. Ainda hoje, a Palavra 

de Deus pretende acusar e converter os 

pecadores, levando-os de volta da beira 

da destruição para o bom caminho dos 

mandamentos divinos.

Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a Palavra 

de Deus no profeta Miqueias, rezemos 

pela libertação de todos os oprimidos deste 

mundo e a conversão dos opressores.

R. Senhor, escuta a nossa prece!

1. Por todos aqueles que sofrem ameaça de 

perseguição religiosa, particularmente nos 

países da África, nós vos pedimos.

2. Por todos os injustamente encarcerados, 

para que apareçam defensores empenhados 

a socorrê-los, nós vos pedimos.

3. Por todos acorrentados por hábitos de 

práticas viciosas, para que o Senhor fale 

em suas vidas a palavra capaz de quebrar as 

suas correntes, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor, vós fostes enviado para anun-

ciar a libertação dos cativos. Continuai a 

anunciá-la com poder e restaurai a todos 

a sua dignidade e os seus direitos. Vós que 

viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei cres-
cer em santidade os fi éis que parti-
cipam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 83,4-5
Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa 

casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, 

para nele seus fi lhotes colocar: vossos al-

tares, ó Senhor Deus do universo! Vossos 

altares, ó meu Rei e meu Senhor! Felizes os 

que habitam vossa casa; para sempre have-

rão de vos louvar!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela vossa Euca-
ristia, nós vos pedimos, ó Deus, que 
cresça em nós a vossa salvação cada 
vez que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Nossa Senhora – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor nosso Deus, concedei-nos 

sempre saúde de alma e corpo, e fazei que, 

pela intercessão da Virgem Maria, libertos 

das tristezas presentes, gozemos as alegrias 

MEMÓRIA FACULTATIVA
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eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do 

vosso Filho, que, ao nascer da Virgem 

Mãe, não diminuiu, mas consagrou a 

sua integridade. E fazei que ele, apagan-

do os nossos pecados, vos torne agradá-

veis nossas oferendas. Por Cristo, nosso 

Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, o sacramento ce-

leste, alegrando-nos nesta festa da Virgem 

Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, 

servindo ao mistério da nossa Redenção. 

Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Francisco Javier Hernandez Arnedo (1965); 

Dom Hernaldo Pinto Farias (1992); Dom Jesús 

María López Mauleón (1981). Ordenação Episcopal: 

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa (2015).

Sugestões para a celebração
1. A Liturgia da Palavra deve ser celebrada 

de tal modo que favoreça a meditação; por isso 

deve ser de todo evitada qualquer pressa que 

impeça o recolhimento. Integram-na também 

breves momentos de silêncio, de acordo com a 

assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do 

Espirito Santo, se acolhe no coração a Palavra 

de Deus e se prepara a resposta pela oração. 

Convém que tais momentos de silencio sejam 

observados, por exemplo, antes de se iniciar a 

própria Liturgia da Palavra, após a primeira 

e a segunda leitura, como também após o ter-

mino da homilia (IGMR n. 56).

Antífona da Entrada – Sl 53,6.8
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 

defende a minha vida. Senhor, de todo o 

coração hei de vos oferecer o sacrifício, e 

dar graças ao vosso nome, porque sois bom.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Reunidos na Casa do Senhor, 

cantamos os louvores de Deus que pa-

cientemente nos acolhe como Pai amo-

roso. O Pai planta a boa semente da vida 

plena em nossos corações no momento 

em que celebramos esta Ceia, memorial 

da Paixão, morte e Ressurreição do Se-

nhor. Participemos com fé.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sede generoso para com 
os vossos fi lhos e fi lhas e multipli-
cai em nós os dons da vossa graça, 
para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fi elmente 
os vossos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

DIA 19 DE JULHO
16º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO DOS DOMINGOS COMUNS)
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PRIMEIRA LEITURA  – Sb 12,13.16-19
Concedeis o perdão aos pecadores.

Leitura do Livro da Sabedoria
13Não há, além de ti, outro Deus que 
cuide de todas as coisas e a quem de-
vas mostrar que teu julgamento não 
foi injusto. 16A tua força é princípio 
da tua justiça, e o teu domínio sobre 
todos te faz para com todos indulgen-
te. 17Mostras a tua força a quem não 
crê na perfeição do teu poder; e nos 
que te conhecem, castigas o seu atre-
vimento. 18No entanto, dominando 
tua própria força, julgas com clemên-
cia e nos governas com grande con-
sideração: pois quando quiseres, está 
ao teu alcance fazer uso do teu poder. 
19Assim procedendo, ensinaste ao teu 
povo que o justo deve ser humano; e 
a teus fi lhos deste a confortadora es-
perança de que concedes o perdão aos 
pecadores. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 85(86),5-6.9-10.15-16a(R. 5a)

R. Ó Senhor, vós sois bom, sois cle-
mente e fi el!
1. 5Ó Senhor, vós sois bom e clemen-
te,*/ sois perdão para quem vos invo-
ca./ 6Escutai, ó Senhor, minha pre-
ce,*/ o lamento da minha oração! R.

2. 9As nações que criastes virão*/ 
adorar e louvar vosso nome./ 10Sois 
tão grande e fazeis maravilhas:*/ vós 
somente sois Deus e Senhor! R.

3. 15Vós, porém, sois clemente e 
fi el,*/ sois amor, paciência e perdão./ 
16aTende pena e olhai para mim!*/ 
Confi rmai com vigor vosso servo. R.

SEGUNDA LEITURA  – Rm 8,26-27
O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 26O Espírito vem em socor-
ro da nossa fraqueza. Pois nós não 
sabemos o que pedir, nem como pe-
dir; é o próprio Espírito que inter-
cede em nosso favor, com gemidos 
inefáveis. 27E aquele que penetra o 
íntimo dos corações sabe qual é a 
intenção do Espírito. Pois é sem-
pre segundo Deus que o Espíri-
to intercede em favor dos santos. 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Mt 11,25
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, 

Senhor da terra: os mistérios do teu Reino 

aos pequenos, Pai, revelas! R.

EVANGELHO  – Mt 13,24-43
(Mais breve entre colchetes.)

Deixai crescer um e outro até a colheita.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
[Naquele tempo: 24Jesus contou ou-
tra parábola à multidão: “O Reino 
dos Céus é como um homem que 
semeou boa semente no seu campo. 
25Enquanto todos dormiam, veio 
seu inimigo, semeou joio no meio 
do trigo, e foi embora. 26Quando o 
trigo cresceu e as espigas começa-
ram a se formar, apareceu também o 
joio. 27Os empregados foram procu-
rar o dono e lhe disseram: ‘Senhor, 
não semeaste boa semente no teu 
campo? Donde veio então o joio?’ 
28O dono respondeu: ‘Foi algum 
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inimigo que fez isso’. Os emprega-
dos lhe perguntaram: ‘Queres que 
vamos arrancar o joio?’ 29O dono 
respondeu: ‘Não! Pode acontecer 
que, arrancando o joio, arranqueis 
também o trigo. 30Deixai crescer um 
e outro até a colheita! E, no tempo 
da colheita, direi aos que cortam 
o trigo: arrancai primeiro o joio e 
amarrai-o em feixes para ser quei-
mado! Recolhei, porém, o trigo no 
meu celeiro!’”] 31Jesus contou-lhes 
outra parábola: “O Reino dos Céus 
é como uma semente de mostarda 
que um homem pega e semeia no 
seu campo. 32Embora ela seja a me-
nor de todas as sementes, quando 
cresce, fi ca maior do que as outras 
plantas. E torna-se uma árvore, de 
modo que os pássaros vêm e fazem 
ninhos em seus ramos”. 33Jesus con-
tou-lhes ainda uma outra parábola: 
“O Reino dos Céus é como o fer-
mento que uma mulher pega e mis-
tura com três porções de farinha, até 
que tudo fi que fermentado”. 34Tudo 
isso Jesus falava em parábolas às 
multidões. Nada lhes falava sem 
usar parábolas, 35para se cumprir 
o que foi dito pelo profeta: “Abri-
rei a boca para falar em parábolas; 
vou proclamar coisas escondidas 
desde a criação do mundo”. 36Então 
Jesus deixou as multidões e foi para 
casa. Seus discípulos aproximaram-
-se dele e disseram: “Explica-nos a 
parábola do joio!” 37Jesus respondeu: 
“Aquele que semeia a boa semente 

é o Filho do Homem. 38O campo 
é o mundo. A boa semente são os 
que pertencem ao Reino. O joio são 
os que pertencem ao Maligno. 39O 
inimigo que semeou o joio é o dia-
bo. A colheita é o fi m dos tempos. 
Os ceifeiros são os anjos. 40Como 
o joio é recolhido e queimado ao 
fogo, assim também acontecerá no 
fi m dos tempos: 41o Filho do Ho-
mem enviará os seus anjos, e eles 
retirarão do seu Reino todos os que 
fazem outros pecar e os que prati-
cam o mal; 42e depois os lançarão na 
fornalha de fogo. Aí haverá choro e 
ranger de dentes. 43Então os justos 
brilharão como o sol no Reino de 
seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O Reino dos céus que Jesus anuncia é 

uma realidade deste mundo ao mesmo 

tempo que é grávido das graças da vida 

eterna. Jesus compara o Reino a realida-

des ao mesmo tempo frágeis e cheias de 

vida: o campo onde brotam o trigo e o 

joio (v. 24ss); a semente de mostarda que, 

embora pequeníssima, torna-se a maior 

das hortaliças (v. 31-32); o fermento que 

desaparece na massa, mas a faz crescer 

(v. 33) etc. Só quem está disposto a amar 

como Jesus poderá compreender a lógica 

deste Reino. Nessa exigente tarefa o “Es-

pírito ajuda a nossa fraqueza (...) inter-

cedendo por nós com gemidos inefáveis” 

(Rm 8,26). De todos nós Deus quer ter 

misericórdia (Sb 12,16) e por isso ele nos 

dá espaço para penitência (v. 19), para 
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que todos nos convertamos, pois o Reino 

de Deus está no meio de nós (Lc 17,21).

Preces da Comunidade
CP. Irmãs e irmãos, aproximemo-nos da 

bondade do Senhor e supliquemos com fé.

(resposta cantada ou rezada)

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos!

1. Iluminai constantemente a vossa Igreja, 

Senhor, para que, nos momentos de crise, 

ela saiba superá-la com serenidade e fi deli-

dade a Jesus Cristo, nós vos pedimos.

2. Que as luzes do vosso Espírito clareiem 

os nossos olhos para discernirmos os sinais 

do vosso Reino em nosso meio, nós vos 

pedimos.

3. Fortalecei as amizades que construímos 

ao longo da vida e fazei que possamos 

pautar nossas relações na sinceridade, na 

verdade e no compromisso fi el, nós vos 

pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe) 

CP. Ouvi bondosamente as nossas pre-

ces que confi antes vos apresentamos. Por 

Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santifi cai, como o de Abel, 
o nosso sacrifício, para que os dons 
que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de to-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 110,4-5
O Senhor bom e clemente nos deixou a 

lembrança de suas grandes maravilhas. Ele 

dá o alimento aos que o temem.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacramentos 
do vosso reino, para que, despojan-
do-nos do velho homem, passemos 
a uma vida nova. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Fernan-

do José Monteiro Guimarães (1946); Dom José 

Soares Filho (1956). Ordenação Presbiteral: Dom 

Czeslaw Stanula (1964). Ordenação Episcopal: 

Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto (1998).

Biografia – Santo Apolinário
Segundo a tradição, Santo Apolinário era 

discípulo de São Pedro, levado pelo Após-

tolo de Antioquia para Roma. Consagrado 

bispo, foi enviado a Ravena para exercer 

seu ministério episcopal. Depois de passar 

por perseguição e exílio, sofreu o martírio 

no fi m do século primeiro.

Antífona da Entrada – Sl 53,6.8
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 

defende a minha vida. Senhor, de todo o 

coração hei de vos oferecer o sacrifício, e 

dar graças ao vosso nome, porque sois bom.

DIA 20 DE JULHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

VERMELHO – SANTO APOLINÁRIO BMT, MFAC.
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Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciando esta nossa Celebra-

ção, peçamos a Deus a graça de, voltando 

para casa, fazer de nossos atos diários a 

continuação deste nosso encontro com 

Jesus Cristo.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sede generoso para com 
os vossos fi lhos e fi lhas e multipli-
cai em nós os dons da vossa graça, 
para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fi elmente 
os vossos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Mq 6,1-4.6-8
Foi-te revelado, ó homem, o que o Senhor exige de ti.

Leitura da Profecia de Miqueias
1Ouvi o que diz o Senhor: “Levanta-
-te, convoca um julgamento perante 
os montes e faze que as colinas ou-
çam tua voz”. 2Ouvi, montes, as ra-
zões do Senhor em juízo, escutai-o, 
fundamentos da terra; a pendência 
do Senhor é com seu povo, ele dis-
puta em juízo contra Israel. 3“Povo 
meu, que é que te fi z? Em que te fui 
penoso? Responde-me. 4Eu te reti-
rei da terra do Egito e te libertei da 
casa de servidão, e pus à tua frente 
Moisés, Aarão e Maria”. 6“Que ofer-
ta farei ao Senhor, digna dele, ao 
ajoelhar-me diante do Deus altíssi-
mo? Acaso oferecerei holocaustos e 
novilhos de um ano? 7Acaso agra-
dam ao Senhor carneiros aos milha-
res, e torrentes de óleo? Porventura 
ofertaria eu o meu primogênito, por 

um crime meu, o fruto do meu sangue 
pelos pecados da minha vida?” 8Foi-te 
revelado, ó homem, o que é o bem, 
e o que o Senhor exige de ti: princi-
palmente praticar a justiça e amar a 
misericórdia, e caminhar solícito com 
teu Deus. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 49(50),5-6.8-9.16bc-17.21 e 23(R. 23b)

R. A todo homem que procede reta-
mente, eu mostrarei a salvação que 
vem de Deus.
1. 5“Reuni à minha frente os meus 
eleitos,*/ que selaram a Aliança em 
sacrifícios!”/ 6Testemunha o próprio 
céu seu julgamento,*/ porque Deus 
mesmo é juiz e vai julgar. R.

2. 8Eu não venho censurar teus sacrifí-
cios,*/ pois sempre estão perante mim 
teus holocaustos;/ 9não preciso dos 
novilhos de tua casa*/ nem dos car-
neiros que estão nos teus rebanhos. R.

3. 16b“Como ousas repetir os meus 
preceitos*/ ce trazer minha Alian-
ça em tua boca?/ 17Tu que odiaste 
minhas leis e meus conselhos*/ e 
deste as costas às palavras dos meus 
lábios! R.

4. 21Diante disso que fi zeste, eu ca-
larei?*/ Acaso pensas que eu sou 
igual a ti?/ É disso que te acuso e 
repreendo*/ e manifesto essas coisas 
aos teus olhos. R.

5. 23Quem me oferece um sacrifício 
de louvor,*/ este sim é que me hon-
ra de verdade./ A todo homem que 
procede retamente,*/ eu mostrarei a 
salvação que vem de Deus”. R.
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Aclamação ao Evangelho – Sl 94(95),8ab
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fe-

cheis os corações como em Meriba! R.

EVANGELHO  – Mt 12,38-42
No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará 

contra essa geração.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 38alguns mestres 
da Lei e fariseus disseram a Jesus: 
“Mestre, queremos ver um sinal 
realizado por ti”. 39Jesus respondeu-
-lhes: “Uma geração má e adúltera 
busca um sinal, mas nenhum sinal 
lhe será dado, a não ser o sinal do 
profeta Jonas. 40Com efeito, assim 
como Jonas esteve três dias e três 
noites no ventre da baleia, assim 
também o Filho do Homem esta-
rá três dias e três noites no seio da 
terra. 41No dia do juízo, os habitan-
tes de Nínive se levantarão contra 
essa geração e a condenarão, porque 
se converteram diante da pregação 
de Jonas. E aqui está quem é maior 
do que Jonas. 42No dia do juízo, a 
rainha do Sul se levantará contra 
essa geração, e a condenará, porque 
veio dos confi ns da terra para ou-
vir a sabedoria de Salomão, e aqui 
está quem é maior do que Salomão”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Uma das coisas mais difíceis é admitir 

que erramos, que somos pecadores. Po-

rém, não reconhecendo nosso erro, não 

pedimos perdão à pessoa que ofendemos 

ou prejudicamos, e nem mesmo reconhe-

cemos que ofendemos a Deus. O profeta 

Miqueias mostra ao povo o quanto todos 

foram infiéis a Deus, o quanto se desvia-

ram dos seus caminhos, e o povo, para 

reparar seus erros, tenta agradar a Deus 

com atos de culto (6,6-7), mas, na ver-

dade, segue sem uma mudança de vida, 

sem reconhecer o amor e a misericór-

dia de Deus, e essa atitude não o agrada 

(Mq 6,8; Sl 49(50),8-9.16-17). Deus está 

constantemente realizando milagres em 

nossa vida e não percebemos, e ainda ou-

samos pedir a Ele sinais que provem que 

nos ama, que cuida de nós e que man-

tém nossa existência. Os mestres da Lei 

e fariseus fizeram o mesmo com Jesus 

(Mt 12,38) e Jesus deu-lhes o maior si-

nal de sua divindade, sua Ressurreição 

três dias após sua morte e, mesmo assim, 

não creram (Mt 12,41-42). Se desejamos 

agradar a Deus, é preciso crer nele, “pra-

ticar a justiça e amar a misericórdia, e ca-

minhar solícito com teu Deus” (Mq 6,8).

Preces da Comunidade
P. Coloquemos diante de Deus, nosso Pai, 

por intercessão de Santo Apolinário, as 

nossas súplicas.

R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Por toda a Igreja, para que seja no mun-

do um sinal de perdão e reconciliação, nós 

vos pedimos.

2. Pelo Papa Francisco e por todos os nos-

sos bispos, padres, religiosas, religiosos e 

consagrados, para que sejam instrumentos 

de união e paz, nós vos pedimos.

3. Pelos nossos governantes, para que, sen-

síveis às necessidades e carências de todo 
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o povo, possam promover meios para uma 

vida humana mais digna, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Deus de bondade, acolhei por vossa in-

fi nita misericórdia essas nossas intenções. 

Nós vos pedimos por Jesus Cristo, nosso 

Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santifi cai, como o de Abel, 
o nosso sacrifício, para que os dons 

que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de to-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 110,4-5
O Senhor bom e clemente nos deixou a 

lembrança de suas grandes maravilhas. Ele 

dá o alimento aos que o temem.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, permanecei junto ao povo 
que iniciastes nos sacramentos do vos-
so reino, para que, despojando-nos do 
velho homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.

Santo Apolinário – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Deus eterno e todo-poderoso, que des-

tes a Santo Apolinário a graça de lutar pela 

justiça até a morte, concedei-nos, por sua in-

tercessão, suportar por vosso amor as adver-

sidades, e correr ao encontro de vós que sois 

a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus de bondade, derramai a 

vossa bênção sobre estas oferendas, e 

confi rmai-nos na fé que Santo Apolinário 

testemunhou derramando seu sangue. Por 

Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Refeitos por esta Eucaristia, concedei-

-nos, ó Deus, que, imitando a constância 

de Santo Apolinário, possamos merecer 

um dia o prêmio da nossa paciência. Por 

Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Paulo 

Cezar Costa (1967). Ordenação Episcopal: Dom 

Nelson Westrupp (1991).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – São Lourenço de Bríndisi
Nascido em Bríndisi, Itália, em 1559, en-

trou para a Ordem dos Capuchinhos, vindo 

a dedicar-se à pregação por toda a Europa. 

Homem de profunda cultura e piedade, 

desempenhou importantes encargos diplo-

máticos a serviço da Igreja e da sociedade 

civil. Faleceu em Lisboa, em 1619.

DIA 21 DE JULHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – SÃO LOURENÇO DE BRÍNDISI PRESBDR, MFAC.
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Antífona da Entrada – Sl 53,6.8
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 

defende a minha vida. Senhor, de todo o 

coração hei de vos oferecer o sacrifício, e 

dar graças ao vosso nome, porque sois bom.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciemos essa nossa Celebra-

ção com o coração e os ouvidos atentos à 

mensagem que Jesus Cristo deseja nos dar.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sede generoso para com 
os vossos fi lhos e fi lhas e multipli-
cai em nós os dons da vossa graça, 
para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fi elmente 
os vossos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Mq 7,14-15.18-20
Lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados.

Leitura da Profecia de Miqueias
14Apascenta o teu povo com o caja-
do da autoridade, o rebanho de tua 
propriedade, os habitantes dispersos 
pela mata e pelos campos cultivados; 
que eles desfrutem a terra de Basã 
e Galaad, como nos velhos tempos. 
15E, como foi nos dias em que nos 
fi zeste sair do Egito, faze-nos ver 
novos prodígios. 18Qual Deus exis-
te, como tu, que apagas a iniquidade 
e esqueces o pecado daqueles que 
são resto de tua propriedade? Ele 
não guarda rancor para sempre, o 
que ama é a misericórdia. 19Voltará 
a compadecer-se de nós, esquecerá 
nossas iniquidades e lançará ao fun-
do do mar todos os nossos pecados. 

20Tu manterás fi delidade a Jacó e 
terás compaixão de Abraão, como 
juraste a nossos pais, desde tempos 
remotos. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 84(85),2-4.5-6.7-8(R. 8a)

R. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 
bondade.
1. 2Favorecestes, ó Senhor, a vossa 
terra,*/ libertastes os cativos de Jacó./ 
3Perdoastes o pecado ao vosso povo,*/ 
encobristes toda a falta cometida;/ 
4retirastes a ameaça que fi zestes,*/ 
acalmastes o furor de vossa ira. R.

2. 5Renovai-nos, nosso Deus e Sal-
vador,*/ esquecei a vossa mágoa 
contra nós!/ 6Ficareis eternamente 
irritado?*/ Guardareis a vossa ira 
pelos séculos? R.

3. 7Não vireis restituir a nossa vida,*/ 
para que em vós se rejubile o vosso 
povo?/ 8Mostrai-nos, ó Senhor, vos-
sa bondade,*/ concedei-nos também 
vossa salvação! R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 14,23
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Quem me ama, realmente, guardará mi-

nha palavra e meu Pai o amará e a ele nós 

viremos. R.

EVANGELHO  – Mt 12,46-50
E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: 

“Eis minha mãe e meus irmãos”.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 46enquanto Jesus es-
tava falando às multidões, sua mãe e 
seus irmãos fi caram do lado de fora, 
procurando falar com ele. 47Alguém 
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disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e 
teus irmãos estão aí fora, e querem 
falar contigo”. 48Jesus perguntou 
àquele que tinha falado: “Quem é 
minha mãe, e quem são meus ir-
mãos?” 49E, estendendo a mão para 
os discípulos, Jesus disse: “Eis mi-
nha mãe e meus irmãos. 50Pois todo 
aquele que faz a vontade do meu 
Pai, que está nos céus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Vivemos em um mundo bastante agita-

do, em que as pessoas têm dificuldades de 

ouvir umas às outras. Como seria possí-

vel, então, para alguém ouvir a si mesmo e 

a Deus? Se não ouvirmos uns aos outros, 

como daremos uma resposta adequada 

às suas carências? Como fazer a vonta-

de de Deus, se não o ouvimos? Jesus diz 

no Evangelho de hoje que aqueles que 

fazem a vontade de Deus, Ele considera 

sua mãe e seus irmãos (Mt 12,49). Tan-

tas vezes temos a sensação de que Deus 

não nos ouve ou que está muito distan-

te de nós. Na verdade, se procurássemos 

estar atentos às suas palavras nas Sagra-

das Escrituras e nos esforçássemos para 

colocá-las em prática no nosso dia a dia, 

perceberíamos que Deus sempre está co-

nosco, que Ele sempre nos escuta e sem-

pre nos atende, perdoando-nos e desdo-

brando-se em misericórdia para conosco 

(Mq 7,18-19). A mãe de Jesus, Maria, 

soube ouvir e fazer a vontade de Deus 

(Lc 1,38). Seguindo seu exemplo de es-

cuta e docilidade para com a Palavra de 

Deus, aprenderemos a respeitar uns aos 

outros e tomaremos consciência de que 

somos todos uma mesma família, filhas e 

filhos do mesmo Pai, Deus.

Preces da Comunidade
P. Com a liberdade de fi lhas e fi lhos, apre-

sentemos a Deus, nosso Pai, as nossas 

intenções.

R. Senhor, atendei nossas súplicas!

1. Que a Igreja possa ser no mundo de 

hoje, aquela que sabe ouvir com atenção 

todos aqueles que não têm voz e nem vez, 

nós vos pedimos.

2. Que todos nós tenhamos os ouvidos 

atentos para ouvir a mensagem de Deus 

por intermédio do nosso Papa Francisco, 

nós vos pedimos.

3. Que todos nós, a exemplo de Maria, es-

tejamos atentos à voz de Deus e à voz de 

nossos irmãos e irmãs, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Acolhei e atendei, Senhor nosso Deus, 

essas nossas intenções e concedei a graça 

de estarmos sempre atentos para vos ouvir. 

Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santifi cai, como o de Abel, 
o nosso sacrifício, para que os dons 
que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de to-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 110,4-5
O Senhor bom e clemente nos deixou a 

lembrança de suas grandes maravilhas. Ele 

dá o alimento aos que o temem.
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DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, permanecei junto 
ao povo que iniciastes nos sacra-
mentos do vosso reino, para que, 

despojando-nos do velho homem, 
passemos a uma vida nova. Por 
Cristo, nosso Senhor.

São Lourenço de Bríndisi – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que, para a vossa glória e a sal-

vação dos homens, destes a São Lourenço 

de Bríndisi o espírito de conselho e for-

taleza, concedei-nos, pelo mesmo espírito, 

conhecer o que devemos praticar e, por 

suas preces, realizá-lo. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Deus de majestade, nós vos suplicamos 

que estas oferendas em honra de vossos 

santos, manifestando a glória do vosso 

poder, nos tragam os frutos da redenção. 

Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão nos prepare 

para as alegrias eternas, merecidas por São 

Lourenço de Bríndisi, como fi el dispensa-

dor dos vossos mistérios. Por Cristo, nosso 

Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom José 

Aparecido Gonçalves de Almeida (1960); Dom 

Rubival Cabral Britto (1969); Dom Valdir Mamede 

(1961). Ordenação Presbiteral: Dom Francisco de 

Assis Dantas de Lucena (1991). Ordenação Episco-

pal: Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior (2018).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – Sta. Maria Madalena
Maria Madalena era natural de Magdala, 

na região da Galileia. Em seu Evangelho, 

São Lucas apresenta-a como uma das mu-

lheres que Jesus havia curado (“da qual ha-

viam saído sete demônios”) e que o acom-

panhavam em seu ministério (Lc 8,2). 

Maria Madalena é para todos os cristãos 

um modelo de conversão radical, e o gran-

de amor por Jesus que se acendeu em seu 

coração valeu-lhe a graça de ser a primeira 

testemunha ocular do Cristo Ressuscitado 

( Jo 20,11-18 e a Coleta da Missa de hoje). 

A importância da fi gura de Maria Mada-

lena pode ser medida pelo fato de o Papa 

Francisco elevar a celebração de sua me-

mória à categoria de Festa.

Antífona da Entrada – Jo 20,17
O Senhor disse a Maria Madalena: Vai a 

meus irmãos e anuncia-lhes: Subo a meu 

Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus.

DIA 22 DE JULHO
BRANCO – 4ª FEIRA. STA. MARIA MADALENA, FESTA.

(GLÓRIA E PREFÁCIO DOS SANTOS)
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Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Celebramos, na vida dos San-

tos, a obra do Pai que os conforma a Cris-

to no Espírito Santo. Nessa Festa de Santa 

Maria Madalena, glorifiquemos a Miseri-

córdia Divina que nela realizou maravi-

lhas e as quer realizar também em nós.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, o vosso Filho confi ou a 
Maria Madalena o primeiro anún-
cio da alegria pascal; dai-nos, por 
suas preces e a seu exemplo, anun-
ciar também que o Cristo vive e 
contemplá-lo na glória de seu Rei-
no. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Ct 3,1-4a
(Apropriada)

Encontrei o amor de minha vida.
Leitura do Livro do Cântico dos Cânticos
Eis o que diz a noiva: 1“Em meu 
leito, durante a noite, busquei o 
amor de minha vida: procurei-o, e 
não o encontrei. 2Vou levantar-me e 
percorrer a cidade, procurando pe-
las ruas e praças, o amor de minha 
vida: procurei-o, e não o encontrei. 
3Encontraram-me os guardas que 
faziam a ronda pela cidade. ‘Vis-
tes porventura o amor de minha 
vida?’ 4aE logo que passei por eles, 
encontrei o amor de minha vida”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 62(63),2.3-4.5-6.8-9(R. 2b)

R. A minh’alma tem sede de vós, 
Senhor!

1. 2Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!*/ 
Desde a aurora ansioso vos busco!/ 
A minh’alma tem sede de vós, †/ 
minha carne também vos deseja,*/ 
como terra sedenta e sem água! R.

2. 3Venho, assim, contemplar-vos no 
templo,*/ para ver vossa glória e po-
der./ 4Vosso amor vale mais do que 
a vida:*/ e por isso meus lábios vos 
louvam. R.

3. 5Quero, pois, vos louvar pela vida,*/ 
e elevar para vós minhas mãos!/ 6A 
minh’alma será saciada,*/ como em 
grande banquete de Festa;/ cantará 
a alegria em meus lábios,*/ ao cantar 
para vós meu louvor! R.

4. 8Para mim fostes sempre um so-
corro;*/ de vossas asas à sombra eu 
exulto!/ 9Minha alma se agarra em 
vós;*/ com poder vossa mão me 
sustenta. R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Responde-nos, ó Maria no teu caminho 

o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o tú-

mulo abandonado! R.

EVANGELHO  – Jo 20,1-2.11-18
Mulher, por que choras? A quem procuras?

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
1No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi ao túmulo de Jesus, 
bem de madrugada, quando ainda 
estava escuro, e viu que a pedra tinha 
sido retirada do túmulo. 2Então ela 
saiu correndo e foi encontrar Simão 
Pedro e o outro discípulo, aquele que 
Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram 
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o Senhor do túmulo, e não sabemos 
onde o colocaram”. 11Maria estava 
do lado de fora do túmulo, choran-
do. Enquanto chorava, inclinou-se e 
olhou para dentro do túmulo. 12Viu, 
então, dois anjos vestidos de bran-
co, sentados onde tinha sido posto 
o corpo de Jesus, um à cabeceira e 
outro aos pés. 13Os anjos pergunta-
ram: “Mulher, por que choras?” Ela 
respondeu: “Levaram o meu Senhor 
e não sei onde o colocaram”. 14Ten-
do dito isto, Maria voltou-se para 
trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia 
que era Jesus. 15Jesus perguntou-lhe: 
“Mulher, por que choras? A quem 
procuras?” Pensando que era o jardi-
neiro, Maria disse: “Senhor, se foste 
tu que o levaste dize-me onde o co-
locaste, e eu o irei buscar”. 16Então 
Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se 
e exclamou, em hebraico: “Rabun-
ni” (que quer dizer: Mestre). 17Jesus 
disse: “Não me segures. Ainda não 
subi para junto do Pai. Mas vai dizer 
aos meus irmãos: subo para junto do 
meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vos-
so Deus”. 18Então Maria Madalena
foi anunciar aos discípulos: “Eu vi o 
Senhor!”, e contou o que Jesus lhe 
tinha dito. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O Evangelho da Festa de Santa Maria

Madalena evidencia duas realidades: 

o amor dessa serva pelo seu Senhor e a 

missão de anunciar o Ressuscitado aos 

discípulos. A primeira é manifestada no 

fato de ir correndo ao sepulcro, “bem de 

madrugada” (v. 1), ou seja, quando a Luz da 

Ressurreição ainda não havia se manifes-

tado nos corações dos discípulos. Essa es-

curidão não era apenas exterior, mas tam-

bém interior. Maria, ainda sem saber da 

Ressurreição de Jesus, corre na escuridão 

da fé, movida pelo desejo de estar perto do 

corpo do seu Mestre amado. Esse amor 

por Jesus, também manifestado por não 

se afastar, desconsolada, do túmulo vazio 

(v. 11.15), é a condição de ter a experiên-

cia com o Ressuscitado e de receber a 

missão de ser Apóstola da Ressurreição, 

na qualidade de testemunha ocular: “Eu 

vi o Senhor!” (v. 18). Assim como Pedro, 

a missão vem como decorrência da mani-

festação do amor por Jesus: “Simão, tu me 

amas mais do que estes?”; “Sim, Senhor, 

tu sabes que te amo”; “apascenta os meus 

cordeiros” ( Jo 21,15). Maria Madalena, 

enferma de amor por Cristo, é a Apóstola 

dos Apóstolos, evidenciando que a ativi-

dade evangelizadora na vida da Igreja é 

movida por um profundo amor à Pessoa 

de Jesus.

Preces da Comunidade
P. Cheios de confi ança no amor misericor-

dioso do Pai, elevemos as nossas preces por 

meio de Jesus, razão e alegria da vida de 

Santa Maria Madalena, dizendo:

R. Jesus, manifestai o vosso amor ao vosso 

povo!

1. Pela Santa Igreja de Deus, a fi m de que 

seja, sempre mais, pela pregação e obras de 

misericórdia, um sinal vivo do Ressuscita-

do em nosso mundo, nós vos pedimos.

2. Pelos sacerdotes, para que sejam ins-

trumentos da Misericórdia Divina, 
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dispensando o dom do perdão e da paz aos 

fi éis nós vos pedimos.

3. Por todos os que se encontram no cami-

nho do pecado, para que, por intercessão 

de Santa Maria Madalena, tenham um en-

contro pessoal com o Cristo e mudem de 

vida, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai do Céu, recebei a nossa gratidão e 

essas nossas preces, por intercessão dessa 

grande serva do Senhor. Isso vos pedimos 

por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, ó Pai, as oferendas que 
vos apresentamos na festa de Santa 
Maria Madalena, cuja demonstra-
ção de amor vosso Filho acolheu 
com misericordiosa bondade. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – 2Cor 5,14-15
O amor de Cristo nos impele, para que os 

que vivem já não vivam para si mesmos, 

mas para aquele que por eles morreu e 

ressuscitou.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, a comunhão nos vos-
sos mistérios infunda em nós aque-
le amor perseverante que levou 
Maria Madalena a jamais separar-
-se do Mestre. Que vive e reina para 
sempre.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbite-

ral: Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos 

(2000); Dom José Haring (1967); Dom Martinho 

Lammers (1967). Ordenação Episcopal: Dom 

Ettore Dotti (2011); Dom Hélio Pereira dos Santos 

(2016); Dom Sílvio Guterres Dutra (2018).

Biografia – Sta. Brígida
Brígida (1303 – 1373), mãe de oito fi lhos, 

entre os quais Santa Catarina da Suécia, 

fi cando viúva, dedicou-se totalmente à 

vida ascética e contemplativa. A Paixão de 

Jesus esteve no centro de suas experiências 

místicas.

Antífona da Entrada – Sl 53,6.8
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 

defende a minha vida. Senhor, de todo o 

coração hei de vos oferecer o sacrifício, e 

dar graças ao vosso nome, porque sois bom.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Que esse encontro com Cristo, 

possa nos  infundir o dom da alegria e da 

paz. Iniciemos essa nossa celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sede generoso para com 
os vossos fi lhos e fi lhas e multipli-
cai em nós os dons da vossa graça, 
para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fi elmente 
os vossos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

DIA 23 DE JULHO
VERDE – 5ª FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – STA. BRÍGIDA RLG, MFAC.
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PRIMEIRA LEITURA  – Jr 2,1-3.7-8.12-13
Abandonou-me a mim, fonte de água viva, 

e preferiu cavar cisternas.
Leitura do Livro do Profeta Jeremias
1A palavra do Senhor foi-me dirigi-
da, dizendo: 2“Vai e grita aos ouvi-
dos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: 
Lembro-me de ti, da afeição da jo-
vem, do amor da noiva, de quando 
me seguias no deserto, numa terra 
inculta. 3Israel, consagrado ao Se-
nhor, era como as primícias de sua 
colheita; todos os que dele comiam, 
pecavam; males caíam sobre eles”, 
diz o Senhor. 7“Eu vos introduzi 
numa terra de pomares, para que 
gozásseis de seus melhores produ-
tos, mas, apenas chegados, contami-
nastes o país e tornastes abominável 
minha herança. 8Os sacerdotes nem 
perguntaram onde está o Senhor. Os 
versados na Lei não me reconhece-
ram, e os chefes do povo voltaram-
-me as costas, os profetas profetiza-
ram em nome de Baal e correram 
atrás de coisas que para nada ser-
vem. 12Ó céus, espantai-vos diante 
disso, enchei-vos de grande horror”, 
diz o Senhor. 13“Dois pecados co-
meteu meu povo: abandonou-me 
a mim, fonte de água viva, e prefe-
riu cavar cisternas, cisternas defei-
tuosas que não podem reter água”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 35(36),6-7ab.8-9.10-11(R. 10a)

R. Em vós está a fonte da vida, ó 
Senhor!

1. 6Vosso amor chega aos céus, ó Se-
nhor,*/ chega às nuvens a vossa ver-
dade./ 7aComo as altas montanhas 
eternas*/ bé a vossa justiça, Senhor. R.

2. 8Quão preciosa é, Senhor, vossa 
graça! †/ Eis que os fi lhos dos ho-
mens se abrigam*/ sob a sombra 
das asas de Deus./ 9Na abundância 
de vossa morada,*/ eles vêm saciar-
-se de bens./ Vós lhes dais de beber 
água viva,*/ na torrente das vossas 
delícias. R.

3. 10Pois em vós está a fonte da vida,*/ 
e em vossa luz contemplamos a luz./ 
11Conservai aos fi éis vossa graça,*/ e 
aos retos, a vossa justiça! R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 11,25
R. Aleluia. Aleluia, Aleluia.

V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 

da terra, pois, revelaste os mistérios do teu 

Reino aos pequeninos, escondendo-os aos 

doutores! R.

EVANGELHO  – Mt 13,10-17
A vós foi dado o conhecimento dos mistérios 

do Reino dos Céus.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 10os discípulos 
aproximaram-se e disseram a Jesus: 
“Por que tu falas ao povo em pará-
bolas?” 11Jesus respondeu: “Porque 
a vós foi dado o conhecimento dos 
mistérios do Reino dos Céus, mas a 
eles não é dado. 12Pois à pessoa que 
tem, será dado ainda mais, e terá em 
abundância; mas à pessoa que não 
tem, será tirado até o pouco que 
tem. 13É por isso que eu lhes falo em 
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parábolas: porque olhando, eles não 
veem, e ouvindo, eles não escutam, 
nem compreendem. 14Deste modo 
se cumpre neles a profecia de Isaías: 
‘Havereis de ouvir, sem nada enten-
der. Havereis de olhar, sem nada ver. 
15Porque o coração deste povo se 
tornou insensível. Eles ouviram com 
má vontade e fecharam seus olhos, 
para não ver com os olhos nem ou-
vir com os ouvidos, nem compreen-
der com o coração, de modo que se 
convertam e eu os cure’. 16Felizes 
sois vós, porque vossos olhos veem e 
vossos ouvidos ouvem. 17Em verda-
de vos digo, muitos profetas e justos 
desejaram ver o que vedes, e não vi-
ram, desejaram ouvir o que ouvis, e 
não ouviram”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Ao longo do seu ministério, Jesus usa dois 

tipos de discurso: o velado e o desvelado. 

Quando fala às multidões, fala por meio 

de parábolas, de forma indireta; quando 

fala aos discípulos, fala abertamente, sem 

rodeios, de forma direta. Ele pode agir 

assim com seus seguidores, porque a eles 

“foi dado o conhecimento dos mistérios 

do Reino dos Céus” (Mt 13,11). O fato de 

eles terem abandonado tudo para segui-lo 

e terem permanecido com Ele já é teste-

munho de uma compreensão espiritual de 

sua parte, mesmo imperfeita. Por outro 

lado, as multidões ainda não firmaram 

nenhum compromisso com Jesus. Têm 

interesse; têm curiosidade. Pode ser que 

até tenham boa vontade, mas “olhando 

não enxergam e ouvindo não escutam 

nem entendem” (v. 13). São, por enquanto, 

incapazes de captar o significado de uma 

revelação aberta de Jesus sobre sua pessoa 

ou sua missão. E mesmo assim – miste-

riosamente – as parábolas funcionaram 

melhor do que Jesus imaginava. Desde 

o primeiro século até agora, sua manei-

ra indireta de apresentar os mistérios do 

Reino tem iluminado o intelecto de mi-

lhões e conquistado seus corações. Quem 

pode negar a beleza e a força da luz jogada 

sobre a realidade pela parábola do Bom 

Samaritano ou do Filho Pródigo?

Preces da Comunidade
P. Peçamos ao Senhor que nos conceda a  

compreensão de seu plano de amor para 

com cada um de nós, rezando:

R. Dai-nos, Senhor, ouvidos que escutam 

e olhos que veem.

1. Para que aprendamos a tratar todo ser 

humano como nosso próximo, digno de ser 

amado e servido, nós vos pedimos.

2. Para que aprendamos a agir com mise-

ricórdia para com aqueles que caíram, nós 

vos pedimos.

3. Para que aprendamos com a necessida-

de de vivermos como terra boa, receptiva 

à Palavra do Evangelho, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, passastes por este mun-

do fazendo o bem e instruindo-nos pelas 

parábolas. Que esses ensinamentos criem 

raízes cada vez mais profundas em nossas 

vidas. Vós que viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
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Aliança, santifi cai, como o de Abel, 
o nosso sacrifício, para que os dons 
que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de to-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 110,4-5
O Senhor bom e clemente nos deixou a 

lembrança de suas grandes maravilhas. Ele 

dá o alimento aos que o temem.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, permanecei junto ao povo 
que iniciastes nos sacramentos do vos-
so reino, para que, despojando-nos do 
velho homem, passemos a uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor.

Santa Brígida – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor nosso Deus, que revelastes a 

Santa Brígida os mistérios celestes quando 

meditava a paixão do vosso Filho, conce-

dei-nos exultar de alegria na revelação da 

vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Concedei, ó Deus, que este sacrifício 

em comemoração de Santa Brígida nos 

alcance o vosso perdão e a salvação que es-

peramos. Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Deus todo-poderoso, a força divina 

deste sacramento nos ilumine e afervore 

nesta festividade de Santa Brígida, para 

que, animados sempre de santos propó-

sitos, multipliquemos as boas obras. Por 

Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Dominique Marie Jean Denis You (1981). Or-

denação Episcopal: Dom Edgar Xavier Ertl (2016); 

Dom Gutemberg Freire Régis (1978); Dom José 

Geraldo Oliveira do Valle (1982).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – São Charbel Makhluf
São Charbel Makhluf (1828-1898): Nasceu 

em Biqákafra (Líbano). Assumiu o nome 

de Charbel, aos 23 anos, em memória do 

mártir do século II. Entregue totalmente 

à busca de Deus, na solidão, era conhecido 

como grande taumaturgo. Faleceu em seu 

eremitério na véspera do Natal de 1898.

Antífona da Entrada – Sl 53,6.8
É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem 

defende a minha vida. Senhor, de todo o 

coração hei de vos oferecer o sacrifício, e 

dar graças ao vosso nome, porque sois bom.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Que Jesus abra os nossos cora-

ções para compreendermos melhor a sua 

DIA 24 DE JULHO
VERDE – 6ª FEIRA DA 16ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – SÃO CHARBEL MAKHLUF PRESB, MFAC.
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vida e os seus ensinamentos e amarmos 

como Ele amou.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sede generoso para com os 
vossos fi lhos e fi lhas e multiplicai em nós 
os dons da vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, guardemos 
fi elmente os vossos mandamentos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Jr 3,14-17
Eu vos darei pastores segundo o meu coração, e em torno 

de Jerusalém se reunirão todos os povos.
Leitura do Livro do Profeta Jeremias
14“Convertei-vos, fi lhos, que vos ten-
des afastado de mim, diz o Senhor, 
pois eu sou vosso Senhor; vou tomar-
-vos, um de uma cidade e dois de uma 
família, e vos reconduzirei a Sião; 15eu 
vos darei pastores segundo o meu 
coração, que vos apascentarão com 
clarividência e sabedoria. 16Quando 
vos tiverdes multiplicado e crescerdes 
na terra, naqueles dias, diz o Senhor, 
não se falará mais da ‘arca da aliança 
do Senhor’; ela não virá à memória 
de ninguém, não se lembrarão dela, 
não a procurarão nem fabricarão 
outra. 17Naquele tempo, chamarão 
Jerusalém Trono do Senhor, em torno 
dela se reunirão, em nome do Senhor, 
todos os povos; eles não se deixarão 
mais levar pelas inclinações de um 
coração mau”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Jr 31,10.11-12ab.13(R. 10d)

R. O Senhor nos guardará qual pas-
tor a seu rebanho.

1. 10Ouvi, nações, a palavra do Se-
nhor*/ e anunciai-a nas ilhas mais 
distantes:/ “Quem dispersou Israel, 
vai congregá-lo,*/ e o guardará qual 
pastor a seu rebanho!” R.

2. 11Pois, na verdade, o Senhor remiu 
Jacó*/ e o libertou do poder do pre-
potente./ 12aVoltarão para o monte 
de Sião, †/ entre brados e cantos de 
alegria*/ bafl uirão para as bênçãos 
do Senhor: R.

3. 13Então a virgem dançará alegre-
mente,*/ também o jovem e o velho 
exultarão;/ mudarei em alegria o seu 
luto,*/ serei consolo e conforto após 
a guerra. R.

Aclamação ao Evangelho – Lc 8,15
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Felizes os que observam a palavra do 

Senhor, de reto coração, e que produzem 

muitos frutos, até o fi m perseverantes! R.

EVANGELHO  – Mt 13,18-23
Aquele que ouve a palavra e a compreende, 

esse produz fruto.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 18“Ouvi a parábola do se-
meador: 19Todo aquele que ouve a 
palavra do Reino e não a compreen-
de, vem o Maligno e rouba o que foi 
semeado em seu coração. Este é o 
que foi semeado à beira do caminho. 
20A semente que caiu em terreno pe-
dregoso é aquele que ouve a palavra 
e logo a recebe com alegria; 21mas ele 
não tem raiz em si mesmo, é de mo-
mento: quando chega o sofrimento 
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ou a perseguição, por causa da pala-
vra, ele desiste logo. 22A semente que 
caiu no meio dos espinhos é aquele 
que ouve a palavra, mas as preocu-
pações do mundo e a ilusão da ri-
queza sufocam a palavra, e ele não 
dá fruto. 23A semente que caiu em 
boa terra é aquele que ouve a palavra 
e a compreende. Esse produz fruto. 
Um dá cem, outro sessenta e outro 
trinta”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Quem ouve a Palavra e a entende, este 

dá fruto (Mt 13,23). Como podemos 

saber se entendemos de fato a Palavra? 

Se entendermos tudo à luz do amor de 

Cristo. Não entendemos a Palavra quan-

do a achamos “perfeita” para aquele irmão 

ou irmã difícil, quando a manipulamos 

com a nossa crítica dos outros, indigna-

ção ou interesses egoístas. O verdadeiro 

entendimento da Palavra nos torna mais 

humildes e servidores mais amorosos de 

Cristo nos outros. É para esse entendi-

mento que os nossos pastores devem 

nos formar; essa é a ciência e a doutrina 

( Jr 3,15) de Cristo – Ele, que é a Palavra 

de amor do Pai, que se encarnou até o 

perdão de nossos pecados na Cruz.

Preces da Comunidade
P. Elevemos confi antes as nossas intenções 

a Deus Pai:

R. Iluminai, Senhor, as nossas vidas!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa 

Francisco, para que encarne sempre mais 

a Palavra que prega com tanto amor, nós 

vos pedimos.

3. Pelos catequistas, para que ensinem, pe-

las palavras e pelo testemunho, a escuta fe-

cunda da Palavra aos seus formandos, nós 

vos pedimos.

4. Pelas populações que não têm acesso à 

educação e à cultura, para que recebam das 

autoridades competentes toda a atenção 

que merecem, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Inclinai, ó Pai, o ouvido de vosso cora-

ção a essas nossas súplicas e fazei-nos dar 

abundantes frutos de amor e paz. Por Cris-

to, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santifi cai, como o de Abel, 
o nosso sacrifício, para que os dons 
que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de to-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 110,4-5
O Senhor bom e clemente nos deixou a 

lembrança de suas grandes maravilhas. Ele 

dá o alimento aos que o temem.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacramentos 
do vosso reino, para que, despojan-
do-nos do velho homem, passemos 
a uma vida nova. Por Cristo, nosso 
Senhor.
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S. Charbel Makhluf – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, luz dos que creem e pastor de 

nossas almas, que colocastes São Charbel 

Makhluf à frente da vossa Igreja, para for-

mar os fi éis pela palavra e pelo exemplo, 

concedei-nos, por sua intercessão, guardar 

a fé que ensinou pela palavra e seguir o 

caminho que mostrou com sua vida. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Deus de majestade nós vos suplicamos 

que estas oferendas em honra de vossos 

santos, manifestando a glória do vosso po-

der, nos tragam os frutos da redenção. Por 

Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados, ó Pai, à vossa mesa, fazei 

que, seguindo o exemplo de São Charbel 

Makhluf, celebremos com amor o vosso 

culto e sirvamos a todos com incansável 

caridade. Por Cristo, nosso Senhor.

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – São Tiago (Maior)
São Tiago foi um dos primeiros a ser cha-

mado por Jesus para segui-lo e acompa-

nhá-lo ao longo do seu ministério. Junto 

com João, seu irmão, e Pedro, testemunhou 

a transfi guração do Senhor no Monte Ta-

bor e a sua agonia no horto de Getsêmani. 

Entre os apóstolos, foi o primeiro a so-

frer o martírio (pelo ano 44 por ordem de 

Herodes Agripa) e assim deu o supremo 

testemunho de Cristo crucifi cado e ressus-

citado. Seu santuário em Compostela é um 

lugar muito frequentado por peregrinação 

desde o século IX até os dias de hoje.

Antífona da Entrada – Mt 4,18.21
Andando ao longo do mar da Galileia, 

Jesus viu Tiago, fi lho de Zebedeu, e João, 

seu irmão, que consertavam suas redes. E 

ele os chamou.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Na festa de São Tiago, volta-

mos o nosso olhar para o Senhor Jesus, 

Rei dos Apóstolos. Gratos pelo dom da 

fé que recebemos dos Apóstolos, inicie-

mos esta Celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Deus eterno e todo-poderoso, 
que pelo sangue de São Tiago consa-
grastes as primícias dos trabalhos dos 
Apóstolos, concedei que a vossa Igre-
ja seja confi rmada pelo seu testemu-
nho e sustentada pela sua proteção. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

DIA 25 DE JULHO
VERMELHO – SÁBADO. SÃO TIAGO (MAIOR), APÓSTOLO, FESTA.

(GLÓRIA, PREFÁCIO DOS APÓSTOLOS I OU II)
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PRIMEIRA LEITURA  – 2Cor 4,7-15
Levamos em nós mesmos os sofrimentos 

mortais de Jesus.
Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios
Irmãos, 7trazemos esse tesouro em 
vasos de barro, para que todos reco-
nheçam que este poder extraordiná-
rio vem de Deus e não de nós. 8Somos 
afl igidos de todos os lados, mas não 
vencidos pela angústia; postos entre 
os maiores apuros, mas sem perder 
a esperança; 9perseguidos, mas não 
desamparados; derrubados, mas não 
aniquilados; 10por toda parte e sem-
pre levamos em nós mesmos os so-
frimentos mortais de Jesus, para que 
também a vida de Jesus seja mani-
festada em nossos corpos. 11De fato, 
nós, os vivos, somos continuamen-
te entregues à morte, por causa de 
Jesus, para que também a vida de 
Jesus seja manifestada em nossa na-
tureza mortal. 12Assim, a morte age 
em nós, enquanto a vida age em vós. 
13Mas, sustentados pelo mesmo es-
pírito de fé, conforme o que está es-
crito: “Eu creio e, por isso, falei”, nós 
também cremos e, por isso, falamos, 
14certos de que aquele que ressusci-
tou o Senhor Jesus nos ressuscitará 
também com Jesus e nos colocará ao 
seu lado, juntamente convosco. 15E 
tudo isso é por causa de vós, para que 
a abundância da graça em um nú-
mero maior de pessoas faça crescer a 
ação de graças para a glória de Deus. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6(R. 5)

R. Os que lançam as sementes entre 
lágrimas, ceifarão com alegria.
1. 1Quando o Senhor reconduziu 
nossos cativos,*/ parecíamos so-
nhar;/ 2aencheu-se de sorriso nossa 
boca,*/ 2bnossos lábios, de canções. R.

2. 2cEntre os gentios se dizia: “Ma-
ravilhas*/ 2dfez com eles o Senhor!”/ 
3Sim, maravilhas fez conosco o Se-
nhor,*/ exultemos de alegria! R.

3. 4Mudai a nossa sorte, ó Senhor,*/ 
como torrentes no deserto./ 5Os 
que lançam as sementes entre lágri-
mas,*/ ceifarão com alegria. R.

4. 6Chorando de tristeza sairão,*/ 
espalhando suas sementes;/ cantan-
do de alegria voltarão,*/ carregando 
os seus feixes! R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 15,16
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu vos designei, para que vades e deis 

frutos, e o vosso fruto permaneça, assim 

disse o Senhor. R.

EVANGELHO  – Mt 20,20-28
Vós bebereis do meu cálice.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, 20a mãe dos fi lhos 
de Zebedeu aproximou-se de Jesus 
com seus fi lhos e ajoelhou-se com a 
intenção de fazer um pedido. 21Jesus 
perguntou: “O que tu queres?” Ela res-
pondeu: “Manda que estes meus dois 
fi lhos se sentem, no teu Reino, um 
à tua direita e outro à tua esquerda”. 
22Jesus, então, respondeu-lhes: “Não 
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sabeis o que estais pedindo. Por acaso 
podeis beber o cálice que eu vou be-
ber?” Eles responderam: “Podemos”. 
23Então Jesus lhes disse: “De fato, vós 
bebereis do meu cálice, mas não de-
pende de mim conceder o lugar à mi-
nha direita ou à minha esquerda. Meu 
Pai é quem dará esses lugares àqueles 
para os quais ele os preparou”. 24Quan-
do os outros dez discípulos ouviram 
isso, fi caram irritados contra os dois 
irmãos. 25Jesus, porém, chamou-os, e 
disse: “Vós sabeis que os chefes das na-
ções têm poder sobre elas e os grandes 
as oprimem. 26Entre vós não deverá ser 
assim. Quem quiser tornar-se grande, 
torne-se vosso servidor; 27quem quiser 
ser o primeiro, seja vosso servo. 28 Pois, 
o Filho do Homem não veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida 
como resgate em favor de muitos”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus, diante do pedido da mãe de Tiago

e João para que estes se sentassem um 

à sua direita e outro à sua esquerda no 

seu Reino, diz: “Não sabeis o que estais 

pedindo” (v. 20-22). Reinar com Cristo 

significa uma participação mais estrei-

ta na sua Paixão. Os versículos anterio-

res a este pedido da mãe dos Apóstolos 

relatam o Terceiro Anúncio da Paixão 

(Mt 20,17-19). Verdadeiramente, Tiago 

recebeu a graça de estar bem associado à 

Paixão de seu Mestre e Senhor, pois foi 

o primeiro dos Apóstolos a derramar o 

Sangue por Cristo. Não só Tiago, mas 

todos os Apóstolos compreenderam que 

o caminho do Mestre será o deles: pela 

Paixão e Cruz é que se chega à glória da 

Ressurreição. São Paulo, associado por 

Cristo aos trabalhos apostólicos, enten-

deu bem essa relação entre participar dos 

sofrimentos de Cristo para usufruir da 

sua glória: “se com Ele morremos, com 

Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com 

Ele reinaremos” (2Tm 2,11s). A Vida de 

Cristo é o paradigma para cada cristão: 

“O Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida 

como resgate em favor de muitos” (v. 28).

Preces da Comunidade
P. Em comunhão com São Tiago e todos 

os Apóstolos, apresentemos a Cristo Se-

nhor as nossas intenções, pela Igreja e pelo 

mundo, e digamos:

R. Cristo, Rei dos Apóstolos, guardai a 

vossa Igreja!

1. Protegei o Santo Padre, o Papa Francis-

co, e todos os bispos no desempenho da 

missão evangelizadora e de pastoreio a eles 

confi ada, nós vos pedimos.

2. Dai a constância na fé aos missionários, 

catequistas, evangelizadores, para que di-

fundam com zelo o anúncio da salvação 

em Cristo a cada pessoa, nós vos pedimos.

4. Revigorai a esperança das Igrejas locais 

que enfrentam grandes desafi os na reali-

zação da sua missão, de modo especial, da 

Igreja presente na região amazônica, nós 

vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Cristo, Bom Pastor, acolhei essas nossas 

súplicas que vos apresentamos por inter-

cessão de São Tiago. Vós que viveis e rei-

nais para sempre.
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SOBRE AS OFERENDAS
CP. Purifi cai-nos, ó Deus, pela par-
ticipação na paixão do vosso Filho, 
para que, na festa de São Tiago, o 
primeiro dos Apóstolos a beber o 
cálice do Senhor, ofereçamos um 
sacrifício que vos agrade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Mt 20,22-23
Beberam do cálice do Senhor e se torna-

ram amigos de Deus.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, 
pela intercessão do Apóstolo São 
Tiago, em cuja festa recebemos com 
alegria os vossos dons sagrados. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Santiago

Sánchez Sebastián (1957). Ordenação Presbiteral: 

Dom Washington Cruz (1971). Ordenação Episco-

pal: Dom Paulo Francisco Machado (2004).

Sugestões para a celebração
1. Após a comunhão, dar um espaço para a as-

sembleia fazer um profundo silêncio contem-

plativo do encontro havido com Deus como 

previsto no Missal Romano.

Antífona da Entrada – Sl 67,6-7.36
Deus habita em seu templo santo, reúne 

seus fi lhos em sua casa; é ele que dá força e 

poder a seu povo.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Celebrando este domingo – 

nossa Páscoa semanal –, experimentamos 

a eficácia transformadora do Mistério do 

Senhor. Coloquemos, diante do Senhor, 

o nosso desejo de fazer parte da comu-

nidade do seu Reino e de descobrir as 

riquezas do seu Amor em nós.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso auxílio, 

ninguém é forte, ninguém, é santo; 
redobrai de amor para conosco, para 
que, conduzidos por vós, usemos de 
tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não pas-
sam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – 1Rs 3,5.7-12
Pediste-me sabedoria.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, 5em Gabaon o Senhor 
apareceu a Salomão, em sonho, du-
rante a noite, e lhe disse: “Pede o que 
desejas, e eu te darei”. 7E Salomão 
disse: “Senhor meu Deus, tu fi zeste 
reinar o teu servo em lugar de Davi, 
meu pai. Mas eu não passo de um 
adolescente, que não sabe ainda como 
governar. 8Além disso, teu servo está 

DIA 26 DE JULHO
17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO DOS DOMINGOS COMUNS)
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no meio do teu povo eleito, povo tão 
numeroso que não se pode contar ou 
calcular. 9Dá, pois, ao teu servo, um 
coração compreensivo, capaz de go-
vernar o teu povo e de discernir entre 
o bem e o mal. Do contrário, quem 
poderá governar este teu povo tão 
numeroso?” 10Esta oração de Salomão 
agradou ao Senhor. 11E Deus disse a 
Salomão: “Já que pediste esses dons 
e não pediste para ti longos anos de 
vida, nem riquezas, nem a morte de 
teus inimigos, mas sim sabedoria para 
praticar a justiça, 12vou satisfazer o teu 
pedido; dou-te um coração sábio e 
inteligente, como nunca houve outro 
igual antes de ti, nem haverá depois 
de ti”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 118(119),57.72.76-77.127-128.129-130 (R. 97a)

R. Como eu amo, Senhor, a vossa 
lei, vossa palavra!
1. 57É esta a parte que escolhi por 
minha herança:*/ observar vossas 
palavras, ó Senhor!/ 72A lei de vossa 
boca, para mim,*/ vale mais do que 
milhões em ouro e prata. R.

2. 76Vosso amor seja um consolo 
para mim,*/ conforme a vosso servo 
prometestes./ 77Venha a mim o vos-
so amor e viverei,*/ porque tenho 
em vossa lei o meu prazer! R.

3. 127Por isso amo os mandamentos 
que nos destes,*/ mais que o ouro, 
muito mais que o ouro fi no!/ 128Por 
isso eu sigo bem direito as vossas 
leis,*/ detesto todos os caminhos da 
mentira. R.

4. 129Maravilhosos são os vossos tes-
temunhos,*/ eis por que meu cora-
ção os observa!/ 130Vossa palavra, ao 
revelar-se, me ilumina,*/ ela dá sa-
bedoria aos pequeninos. R.

SEGUNDA LEITURA  – Rm 8,28-30
Ele nos predestinou para sermos 

conformes à imagem de seu Filho.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 28Sabemos que tudo contri-
bui para o bem daqueles que amam 
a Deus, daqueles que são chamados 
para a salvação, de acordo com o 
projeto de Deus. 29Pois aqueles que 
Deus contemplou com seu amor 
desde sempre, a esses ele predestinou 
a serem conformes à imagem de seu 
Filho, para que este seja o primogê-
nito numa multidão de irmãos. 30E 
aqueles que Deus predestinou, tam-
bém os chamou. E aos que chamou, 
também os tornou justos; e aos que 
tornou justos, também os glorifi cou. 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Mt 11,25
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, 

Senhor da terra: os mistérios do teu Reino 

aos pequenos, Pai, revelas! R.

EVANGELHO  – Mt 13,44-52
(Mais breve entre colchetes)

Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
[Naquele tempo, disse Jesus a seus 
discípulos: 44“O Reino dos Céus 
é como um tesouro escondido no 
campo. Um homem o encontra e o 
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mantém escondido. Cheio de ale-
gria, ele vai, vende todos os seus 
bens e compra aquele campo. 45O 
Reino dos Céus também é como 
um comprador que procura pérolas 
preciosas. 46Quando encontra uma 
pérola de grande valor, ele vai, vende 
todos os seus bens e compra aquela 
pérola.] 47O Reino dos Céus é ain-
da como uma rede lançada ao mar 
e que apanha peixes de todo tipo. 
48Quando está cheia, os pescadores 
puxam a rede para a praia, sentam-
-se e recolhem os peixes bons em 
cestos e jogam fora os que não pres-
tam. 49Assim acontecerá no fi m dos 
tempos: os anjos virão para separar 
os homens maus dos que são justos, 
50e lançarão os maus na fornalha 
de fogo. E aí haverá choro e ranger 
de dentes. 51Compreendestes tudo 
isso?” Eles responderam: “Sim”. 
52Então Jesus acrescentou: “Assim, 
pois, todo o mestre da Lei, que se 
torna discípulo do Reino dos Céus, 
é como um pai de família que tira 
do seu tesouro coisas novas e ve-
lhas”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
As três leituras de hoje aludem, de algu-

ma maneira, ao Reino de Deus, o “Reino 

dos Céus” (Mt 13,44). O que é exata-

mente o “Reino de Deus”? Em Lc 18,30 

Jesus diz: “Aquele que deixar tudo pelo 

Reino de Deus(...)”; em Mc 10,29 Jesus 

diz: “Aquele que deixar tudo por mim e 

por causa do Evangelho(...)”. Comparan-

do esses textos, podemos deduzir que o 

Reino de Deus se identifica com a pessoa 

de Jesus. Na verdade, Jesus é o centro e 

o conteúdo de seu próprio Evangelho, 

da doutrina que transmite e com a qual 

se identifica; ensina que ele é o caminho 

para Deus, o Pai; ele é a própria verda-

de e anuncia que Ele mesmo é a vida 

( Jo 6,14). O Reino de Deus é, portanto, 

o próprio Jesus Cristo. A pessoa que des-

cobre esta verdade é como aquele homem 

da parábola de hoje, que vendeu tudo o 

que possuía para comprar o campo que 

continha um grande tesouro, ou seme-

lhante àquela pessoa que procura péro-

las e, encontrando uma de grande valor, 

vende tudo o que tem para adquiri-la 

(Mt 13,44-45). Infelizmente, há muitos 

cristãos que não conseguem ver sua fé 

como um tesouro, como uma pérola, não 

conseguem valorizar seu relacionamento 

com Jesus e com o próximo como um 

tesouro ou uma pérola, nem mesmo con-

seguem ver a sua religião ou sua vocação 

como o mais valioso tesouro, como uma 

valiosíssima pérola que alegra o coração 

de tal forma que vale a pena sacrificar 

muitas coisas supérfluas e muitos capri-

chos. Quem verdadeiramente descobre 

Jesus Cristo e o considera seu mais valioso 

tesouro, usufrui de tudo o que tem como 

uma dádiva de Deus, não coloca nenhum 

bem material como valor absoluto, mas 

vê que tudo neste mundo é relativo, tudo 

passa, tudo muda, só Deus permanece.

Preces da Comunidade
CP. Irmãs e irmãos, apresentemos ao Se-

nhor as nossas preces, suplicando-lhe que 

nos ajude a viver sua Palavra.
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(resposta cantada ou rezada)

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça!

1. Que a vossa Igreja sempre se empenhe, 

Senhor, no caminho de humanização do 

mundo e no anúncio fi el do Evangelho, 

nós vos pedimos.

2. Que nós saibamos reconhecer o prota-

gonismo de vossa graça em nossa vida, nós 

vos pedimos.

3. Pelo Encontro de Casais com Cristo 

(ECC), que celebra 50 anos de existência, 

para que continue realizando seu trabalho 

de evangelização das famílias em todo o 

Brasil, nós vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Concedei-nos, Senhor, as graças que 

vos pedimos em nome de Jesus, nosso 

Senhor.

T. Amém.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e trazemos 

a este altar. Fazei que estes sagrados 
mistérios, pela força da vossa graça, 
nos santifi quem na vida presente e 
nos conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 102,2
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-

queças nenhum de seus favores!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da 
paixão do vosso Filho; fazei que o 
dom da vossa inefável caridade pos-
sa servir à nossa salvação. Por Cris-
to, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Antônio

de Assis Ribeiro (1966). Ordenação Presbiteral:

Dom Afonso Fioreze (1970); Dom Santiago 

Sánchez Sebastián (1980). Ordenação Episcopal: 

Dom Carlos Alberto dos Santos (2005); Dom José 

Luiz Bertanha (1998).

Antífona da Entrada – Sl 67,6-7.36
Deus habita em seu templo santo, reúne 

seus fi lhos em sua casa; é ele que dá força e 

poder a seu povo.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): O Senhor nos busca constan-

temente. Ele deseja que a nossa vida es-

teja profundamente unida à sua vida di-

vina. Deixemo-nos conduzir pelo Senhor 

nesta Celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém, é santo; 
redobrai de amor para conosco, para 
que, conduzidos por vós, usemos de 
tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

DIA 27 DE JULHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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PRIMEIRA LEITURA  – Jr 13,1-11
Este povo será como este cinto que não serve mais para nada.
Leitura do Livro do Profeta Jeremias
1Isto disse-me o Senhor: “Vai com-
prar um cinto de linho e põe-no em 
torno da cintura, mas não o deixes 
molhar na água”. 2Comprei o cin-
to, conforme a ordem do Senhor, 
e coloquei-o à cintura. 3E a palavra 
do Senhor dirigiu-se a mim pela se-
gunda vez, dizendo: 4“Toma o cinto 
que compraste e tens à cintura, le-
vanta-te e vai ao Eufrates, esconde-
-o lá na fenda de uma pedra”. 5Fui e 
o escondi perto do Eufrates, confor-
me mandara o Senhor. 6Ora, ao cabo 
de muitos dias, disse-me o Senhor: 
“Levanta-te, vai ao Eufrates, e retira 
de lá o cinto que te mandei escon-
der”. 7Fui ao Eufrates, cavei e retirei 
o cinto do lugar, onde o tinha escon-
dido; mas eis que o cinto tinha apo-
drecido tanto que não servia mais 
para nada. 8E a palavra do Senhor 
dirigiu-se a mim, dizendo: 9“Isto 
diz o Senhor: Assim farei apodre-
cer a grande soberba de Judá e de 
Jerusalém; 10este povo perverso, que 
se recusa a ouvir minhas palavras, 
convive com a maldade no coração, 
e vai atrás de deuses estrangeiros, 
prestando-lhes culto e prostrando-
-se diante deles, será como este 
cinto que não serve mais para nada. 
11Pois assim como o cinto se une à 
cintura do homem, assim quis eu 
que toda a casa de Israel e toda a 
casa de Judá se unissem a mim, diz 

o Senhor, para ser meu povo, honra 
do meu nome, louvor e glória. Mas 
não ouviram”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Dt 32,18-19.20.21(R. 18a)

R. Esqueceram o Deus que os gerou.
1. 18Da Rocha que te deu à luz, te 
esqueceste,*/ do Deus que te gerou, 
não te lembraste./ 19Vendo isto, o 
Senhor os desprezou,*/ aborrecido 
com seus fi lhos e suas fi lhas. R.

2. 20E disse: Esconderei deles meu 
rosto*/ e verei, então, o fi m que eles 
terão,/ pois, tornaram-se um povo 
pervertido,*/ são fi lhos que não têm 
fi delidade. R.

3. 21Com deuses falsos provocaram 
minha ira,*/ com ídolos vazios me 
irritaram;/ vou provocá-los por 
aqueles que nem povo são,*/ através 
de gente louca hei de irritá-los. R.

Aclamação ao Evangelho – Tg 1,18
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Deus nos gerou pela palavra da verdade 

como as primícias de suas criaturas. R.

EVANGELHO  – Mt 13,31-35
O grão de mostarda torna-se uma árvore, de modo que os 

pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 31Jesus contou-lhes 
outra parábola: “O Reino dos Céus 
é como uma semente de mostarda 
que um homem pega e semeia no seu 
campo. 32Embora ela seja a menor 
de todas as sementes, quando cresce, 
fi ca maior do que as outras plantas. 
E torna-se uma árvore, de modo 
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que os pássaros vêm e fazem ninhos 
em seus ramos”. 33Jesus contou-lhes 
ainda uma outra parábola: “O Rei-
no dos Céus é como o fermento que 
uma mulher pega e mistura com três 
porções de farinha, até que tudo fi -
que fermentado”. 34Tudo isso Jesus 
falava em parábolas às multidões. 
Nada lhes falava sem usar parábolas, 
35para se cumprir o que foi dito pelo 
profeta: “Abrirei a boca para falar 
em parábolas; vou proclamar coisas 
escondidas desde a criação do mun-
do”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Obediente à voz do Senhor, o profeta 

Jeremias realizou uma ação simbólica, 

comprando um cinto de linho, amarran-

do-o à cintura e depois o escondendo 

na fenda de uma rocha no rio Eufrates 

(v. 2-5). Com esse gesto do profeta, o 

Senhor quis evidenciar o seu desejo de 

unir-se ao seu povo e de que este cor-

responda ao seu plano de salvação: “Pois 

assim como o cinto se une à cintura do 

homem, assim quis eu que toda a casa de 

Israel e toda a casa de Judá se unissem 

a mim (...), mas não ouviram” (v. 11). O 

cinto, apodrecido com a umidade do rio, 

é sinal da rejeição do povo à vontade de 

Deus. O Filho de Deus, fazendo-se um 

de nós, o Emanuel, “Deus-conosco”, é 

a realização desse desejo profundo de 

Deus: Deus e o homem atados em um 

laço de amor e de fidelidade. Em Cristo 

essa realidade, anunciada pelos profetas, 

se concretizou. As parábolas do Reino 

são demonstrações de que a realidade 

divina, que permeia a vida humana por 

Cristo, já está presente no meio de nós, 

mas terá sua realização plena no fim dos 

tempos, com a volta do Senhor Jesus para 

consumar a história.

Preces da Comunidade
P. Caríssimos irmãos e irmãs, nessas nossas 

preces, supliquemos ao Senhor a graça de 

que o seu senhorio se exerça em nossas vi-

das e se expanda em nosso mundo, dizendo:

R. Senhor, venha a nós o vosso Reino!

1. Por toda a Santa Igreja, para que seja um 

sinal vivo da presença do Reino de Deus 

entre nós, nós vos pedimos.

2. Pelas famílias, para que se santifi quem na 

vivência do Sacramento do Matrimônio e 

construam a Igreja doméstica na oração e na 

irradiação viva da Palavra, nós vos pedimos.

3. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, para 

que participem da Glória do Céu e seus fa-

miliares sejam consolados com a fé no poder 

de Cristo Ressuscitado, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Acolhei, ó Deus, essas nossas preces e 

conduzi-nos, sempre mais, à intimidade 

convosco por meio de vosso Filho. Ele que 

vive e reina para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e trazemos 
a este altar. Fazei que estes sagrados 
mistérios, pela força da vossa graça, 
nos santifi quem na vida presente e 
nos conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 102,2
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-

queças nenhum de seus favores!
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DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da 
paixão do vosso Filho; fazei que o 
dom da vossa inefável caridade pos-
sa servir à nossa salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Gilberto Pastana de Oliveira (1985); Dom 

Irineu Gassen (1968). Ordenação Episcopal: 

Dom Irineu Gassen (2008); Dom Paulo Romeu 

Dantas Bastos (2002); Dom Walter Ivan de 

Azevedo (1986).

Antífona da Entrada – Sl 67,6-7.36
Deus habita em seu templo santo, reúne 

seus fi lhos em sua casa; é ele que dá força e 

poder a seu povo.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciemos a nossa Liturgia 

agradecidos pela Palavra de Deus, que nos 

ilumina, e pelo Espírito que nos guarda 

na unidade. Que todos nós sempre tenha-

mos um só coração e uma só alma.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém, é santo; 
redobrai de amor para conosco, para 
que, conduzidos por vós, usemos de 
tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Jr 14,17-22
Lembra-te, Senhor, não quebres a tua aliança conosco.

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
17“Derramem lágrimas meus olhos, 
noite e dia, sem parar, porque um 
grande desastre feriu a cidade, a 

jovem fi lha de meu povo, um gol-
pe terrível e violento. 18Se eu sair 
ao campo, vejo cadáveres abatidos à 
espada; se entrar na cidade, deparo 
com gente consumida de fome; até 
os profetas e sacerdotes andam à toa 
pelo país”. 19Acaso terás rejeitado 
Judá inteiramente, ou te desgostaste 
deveras de Sião? Por que, então, nos 
feriste tanto, que não há meio para 
nos curarmos? Esperávamos a paz, 
e não veio a felicidade; contávamos 
com o tempo de cura, e não nos res-
tou senão consternação. 20Reconhe-
cemos, Senhor, a nossa impiedade, 
os pecados de nossos pais, porque 
todos pecamos contra ti. 21Mas, 
por teu nome, não nos faças sofrer 
a vergonha suprema de levarmos 
a desonra ao trono de tua glória; 
lembra-te, não quebres a tua alian-
ça conosco. 22Acaso existem entre 
os ídolos dos povos os que podem 
fazer chover? Acaso podem os céus 
mandar-nos as águas? Não és tu o 
Senhor, nosso Deus, que estamos 

DIA 28 DE JULHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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esperando? Tu realizas todas essas 
coisas”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 78(79),8.9.11 e 13(R. 9bc)

R. Por vosso nome e vossa glória, 
libertai-nos!
1. 8Não lembreis as nossas culpas do 
passado, †/ mas venha logo sobre 
nós vossa bondade,*/ pois estamos 
humilhados em extremo. R.

2. 9Ajudai-nos, nosso Deus e Salva-
dor! †/ Por vosso nome e vossa gló-
ria, libertai-nos!*/ Por vosso nome, 
perdoai nossos pecados! R.

3. 11Até vós chegue o gemido dos 
cativos: †/ libertai com vosso braço 
poderoso*/ os que foram condenados 
a morrer!/ 13Quanto a nós, vosso re-
banho e vosso povo, †/ celebraremos 
vosso nome para sempre,*/ de gera-
ção em geração vos louvaremos. R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. A semente é de Deus a palavra, o Cristo 

é o semeador; todo aquele que o encontra, 

vida eterna encontrou. R.

EVANGELHO  – Mt 13,36-43
Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim 

também acontecerá no fim dos tempos.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 36Jesus deixou as 
multidões e foi para casa. Seus dis-
cípulos aproximaram-se dele e dis-
seram: “Explica-nos a parábola do 
joio!” 37Jesus respondeu: “Aquele 
que semeia a boa semente é o Fi-
lho do Homem. 38O campo é o 

mundo. A boa semente são os que 
pertencem ao Reino. O joio são os 
que pertencem ao Maligno. 39O ini-
migo que semeou o joio é o diabo. 
A colheita é o fi m dos tempos. Os 
ceifadores são os anjos. 40Como o 
joio é recolhido e queimado ao fogo, 
assim também acontecerá no fi m 
dos tempos: 41o Filho do Homem 
enviará os seus anjos e eles retirarão 
do seu Reino todos os que fazem 
outros pecar e os que praticam o 
mal; 42e depois os lançarão na for-
nalha de fogo. Ali haverá choro e 
ranger de dentes. 43Então os justos 
brilharão como o sol no Reino de 
seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Os discípulos pedem a Jesus a explica-

ção da parábola do joio (Mt 13,24-30). 

Podemos entender o seu pedido não 

como uma pergunta sobre o significa-

do das imagens alegóricas – o que quer 

dizer a boa semente, o joio, o semeador, 

o inimigo etc. Essas são relativamente 

transparentes. Seria interessante conside-

rar a possibilidade de que o pedido dos 

discípulos por uma explicação tenha a 

ver com o “porquê” da situação. Por que é 

que, dentro de toda comunidade, mesmo 

a mais bem intencionada, a mais cristã, 

sempre aparece uma divisão, uma diver-

gência de caminhos: alguns integrantes 

permanecem firmes no caminho da sal-

vação e outros se perdem em um desvio? 

Essa é uma das perguntas mais profundas 

e difíceis da vida, tanto mais preocupante 
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quanto mais universal for a realidade que 

ela pretende sondar. Jesus, em sua respos-

ta aos discípulos, aponta para a atuação 

do Maligno. De fato, a palavra grega “diá-

bolos” significa “aquele que divide”. Mas 

podemos pensar também em uma frase 

de Dostoievski: “A linha entre o bem e 

o mal passa pelo centro de todo coração 

humano”. A boa semente pode degenerar 

em joio, seja por negligência, seja por ce-

der à atração ao mal que cada um de nós 

mantém em segredo em algum recanto 

do coração.

Preces da Comunidade
P. Rezemos por nossa comunidade de fé 

local, para que todos nós perseveremos no 

bom caminho e cheguemos todos juntos à 

vida eterna.

R. Acolhei, Senhor, a nossa oração!

1. Por nossos líderes, para que sempre nos 

inspirem por seus bons exemplos e suas 

palavras sábias, nós vos pedimos.

2. Por todos que exercem um ministério 

particular em nossas comunidades, para 

que recebam a bênção de Deus por seu 

serviço generoso, nós vos pedimos.

3. Por nossa participação na liturgia, para 

que seja ativa e atenta, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, fortalecei em nós tudo o 

que é bom e defendei-nos contra toda ten-

dência para o mal. Vós que viveis e reinais 

para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e trazemos 
a este altar. Fazei que estes sagrados 
mistérios, pela força da vossa graça, 
nos santifi quem na vida presente e 
nos conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 102,2
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-

queças nenhum de seus favores!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da 
paixão do vosso Filho; fazei que 
o dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Henrique

Aparecido de Lima (1964); Dom Jayme Henrique 

Chemello (1932); Dom Thadeu Gomes Canellas 

(1930). Ordenação Presbiteral: Dom Sebastião 

Bandeira Coêlho (1984). Ordenação Episcopal: 

Dom Carlos Verzeletti (1996); Dom José Ronaldo 

Ribeiro (2007).

Biografia – Santa Marta
Santa Marta, irmã de Maria, correu ao en-

contro de Jesus quando veio para ressuscitar 

seu irmão Lázaro, e professou sua fé no 

Cristo Senhor: “Eu creio que tu és o Cris-

to, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo” 

DIA 29 DE JULHO
BRANCO – 4ª FEIRA. SANTA MARTA, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DOS SANTOS)
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( Jo 11,27). Acolheu solícita em sua casa de 

Betânia o divino Mestre que a exortou a 

unir ao serviço da hospitalidade a escuta de 

sua Palavra (Lc 10,38-42; Jo 12,1-2).

Antífona da Entrada – Lc 10,38
Jesus entrou numa aldeia e uma mulher 

chamada Marta o recebeu em sua casa.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Jesus nos chamou não apenas 

para segui-lo, mas para sermos seus ami-

gos – como Marta, Maria e Lázaro. Que 

possamos acolher com amor e gratidão 

este dom tão precioso!

ORAÇÃO DO DIA
CP. Pai todo-poderoso, cujo Filho 
quis hospedar-se em casa de Marta,
concedei por sua intercessão que, 
servindo fi elmente a Cristo em nos-
sos irmãos e irmãs, sejamos recebi-
dos por vós em vossa casa. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – 1Jo 4,7-16
Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco.
Leitura da Primeira Carta de São João
7 Caríssimos, amemo-nos uns aos 
outros, porque o amor vem de Deus 
e todo aquele que ama nasceu de 
Deus e conhece Deus. 8 Quem não 
ama, não chegou a conhecer Deus, 
pois Deus é amor. 9 Foi assim que o 
amor de Deus se manifestou entre 
nós: Deus enviou o seu Filho único 
ao mundo, para que tenhamos vida 
por meio dele. 10 Nisto consiste o 
amor: não fomos nós que amamos 
a Deus, mas foi ele que nos amou 
e enviou o seu Filho como vítima 

de reparação pelos nossos pecados. 
11 Caríssimos, se Deus nos amou 
assim, nós também devemos amar-
-nos uns aos outros. 12 Ninguém 
jamais viu a Deus. Se nos amamos 
uns aos outros, Deus permanece co-
nosco e seu amor é plenamente rea-
lizado entre nós. 13 A prova de que 
permanecemos com ele, e ele conos-
co, é que ele nos deu o seu Espírito. 
14 E nós vimos, e damos testemunho, 
que o Pai enviou o seu Filho como 
Salvador do mundo. 15 Todo aquele 
que proclama que Jesus é o Filho de 
Deus, Deus permanece com ele, e 
ele com Deus. 16 E nós conhecemos 
o amor que Deus tem para conos-
co, e acreditamos nele. Deus é amor: 
quem permanece no amor, perma-
nece com Deus, e Deus permanece 
com ele. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11(R. 9a)

R. Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo! Ou: Provai e vede quão 
suave é o Senhor!
1. 2Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo,*/ seu louvor estará sempre 
em minha boca./ 3Minha alma se 
gloria no Senhor;*/ que ouçam os 
humildes e se alegrem! R.

2. 4Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus,*/ exaltemos todos juntos o 
seu nome!/ 5Todas as vezes que o 
busquei, ele me ouviu,*/ e de todos 
os temores me livrou. R.

3. 6Contemplai a sua face e alegrai-
-vos,*/ e vosso rosto não se cubra 
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de vergonha!/ 7Este infeliz gritou a 
Deus, e foi ouvido,*/ e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

R. Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo! Ou: Provai e vede quão 
suave é o Senhor!
4. 8O anjo do Senhor vem acampar*/ 
ao redor dos que o temem, e os sal-
va./ 9Provai e vede quão suave é o 
Senhor!*/ Feliz o homem que tem 
nele o seu refúgio! R.

5. 10Respeitai o Senhor Deus, seus 
santos todos,*/ porque nada faltará 
aos que o temem./ 11Os ricos empo-
brecem, passam fome,*/ mas aos que 
buscam o Senhor não falta nada. R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 8,12
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu sou a luz do mundo, aquele que me 

segue, não caminha entre as trevas, mas 

terá a luz da vida. R.

EVANGELHO  – Jo 11,19-27
Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo João.
Naquele tempo, 19muitos judeus ti-
nham vindo à casa de Marta e Maria 
para as consolar por causa do irmão. 
20Quando Marta soube que Jesus ti-
nha chegado, foi ao encontro dele. 
Maria fi cou sentada em casa. 21En-
tão Marta disse a Jesus: “Senhor, 
se tivesses estado aqui, meu irmão 
não teria morrido. 22Mas mesmo as-
sim, eu sei que o que pedires a Deus, 
ele to concederá”. 23Respondeu-lhe 
Jesus: “Teu irmão ressuscitará”. 24Disse 
Marta: “Eu sei que ele ressuscitará na 

ressurreição, no último dia”. 25Então 
Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a 
vida. Quem crê em mim, mesmo que 
morra, viverá. 26E todo aquele que vive 
e crê em mim, não morrerá jamais. 
Crês isto?” 27Respondeu ela: “Sim, Se-
nhor, eu creio fi rmemente que tu és o 
Messias, o Filho de Deus, que devia 
vir ao mundo”. Palavra da Salvação.

OU: EVANGELHO  – Lc 10,38-42
Marta, Marta! Tu te preocupas e 
andas agitada por muitas coisas.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
Naquele tempo, 38Jesus entrou num 
povoado, e certa mulher, de nome 
Marta, recebeu-o em sua casa. 39Sua 
irmã, chamada Maria, sentou-se aos 
pés do Senhor, e escutava a sua pa-
lavra. 40Marta, porém, estava ocupa-
da com muitos afazeres. Ela apro-
ximou-se e disse: “Senhor, não te 
importas que minha irmã me deixe 
sozinha, com todo o serviço? Man-
da que ela me venha ajudar!” 41O Se-
nhor, porém, lhe respondeu: “Mar-
ta, Marta! Tu te preocupas e andas 
agitada por muitas coisas. 42Porém, 
uma só coisa é necessária. Maria es-
colheu a melhor parte e esta não lhe 
será tirada”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
A casa de Marta, Maria e Lázaro era 

um dos lugares preferidos frequentados 

por Jesus. Ali, Ele encontrava um amor 

profundo de cada um deles por Deus (e 

por Jesus também!), porém manifestado 

de um jeito único. Em Marta, vemos o 
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testemunho de um serviço generoso e efi-

caz, vivido no contexto de uma profunda 

fé (como nos mostra o diálogo entre ela 

e Jesus em Jo 11,19-27); Maria é aquela 

que “escolheu a melhor parte” (Lc 10,42), 

que não só não lhe será tirada, como será 

dada de exemplo a todos os cristãos pelas 

próprias Escrituras; Lázaro é tradicional-

mente associado à penitência, àquele que 

morreu para o pecado antes de morrer 

em consequência do pecado e cuja esta-

dia no túmulo já era imagem e promessa 

da morte e Ressurreição de seu grande 

amigo, Jesus. Que nossas casas sejam ver-

dadeiras Betânias, onde vivem verdadei-

ros amigos de Deus, de Jesus e do Espíri-

to Santo – que é o amor que une os dois.

Preces da Comunidade
P. Por intercessão de Santa Marta, apre-

sentemos os nossos pedidos a Deus.

R. Ficai conosco, Senhor!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que, em seu apostolado, manifeste o 

bom zelo de Marta e a contemplação de 

Maria, nós vos pedimos.

2. Por todos nós, para que, a exemplo de 

Santa Marta, cresçamos na amizade com 

Cristo, nós vos pedimos.

3. Pelos que se sentem distantes de Deus, 

para que façam uma experiência de sua 

proximidade e amor, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Acolhei compassivo essas nossas preces, 

Senhor, e fazei de nossos corações moradas 

dignas de vosso Filho Jesus. Que convosco 

vive e reina para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, ouvi as nossas preces, 
ao proclamarmos vossas maravilhas 
em Santa Marta, e assim como vos 
agradou a sua solicitude, também 
vos agrade a nossa liturgia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Jo 11,27
Marta disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho 

do Deus vivo, que vieste a este mundo.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Pai, que a comunhão do Cor-
po e Sangue do vosso Filho nos 
desprenda das coisas perecíveis para 
que, a exemplo de Santa Marta, vos 
amemos sempre mais na terra e vos 
contemplemos eternamente no céu. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Gilberto 

Pastana de Oliveira (1956); Dom Heitor de Araújo 

Sales (1926). Ordenação Episcopal: Dom Gregório 

Ben Lamed Paixão (2006).

Biografia – São Pedro Crisólogo
Pedro, chamado Crisólogo – “pala-

vra de ouro” – por causa da eloquência 

e profundidade de seu ensinamento, era 

Bispo de Ravena na Itália no século V. 

Assim como seus contemporâneos Santo 

DIA 30 DE JULHO
VERDE – 5ª FEIRA DA 17ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – SÃO PEDRO CRISÓLOGO BDR, MFAC.
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Ambrósio e Santo Agostinho, dedicou-se 

em seus sermões e escritos à preparação 

dos catecúmenos para a iniciação nos “mis-

térios” – o Batismo, a Crisma e a Eucaristia. 

Morreu em 451. A ele devemos o antigo 

formulário para a bênção da água batismal.

Antífona da Entrada – Sl 67,6-7.36
Deus habita em seu templo santo, reúne 

seus fi lhos em sua casa; é ele que dá força e 

poder a seu povo.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Ser uma Igreja em saída é dei-

xar-se ser continuamente formado pelas 

moções do Espírito, nas circunstâncias 

concretas da vida. Que esta Celebração 

nos ajude a crescer como discípulos e 

missionários!

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém, é santo; 
redobrai de amor para conosco, para 
que, conduzidos por vós, usemos de 
tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Jr 18,1-6
Como é o barro na mão do oleiro, 

assim sois vós em minha mão.
Leitura do Livro do Profeta Jeremias
1Palavra dirigida a Jeremias, da parte 
do Senhor: 2“Levanta-te e vai à casa 
do oleiro, e ali te farei ouvir minhas 
palavras”. 3Fui à casa do oleiro, e eis 
que ele estava trabalhando ao torno; 
4quando o vaso que moldava com 
barro se avariava em suas mãos, ei-lo 

de novo a fazer com esse material 
um outro vaso, conforme melhor 
lhe parecesse aos olhos. 5Fez-se em 
mim a palavra do Senhor: 6“Acaso 
não posso fazer convosco como este 
oleiro, casa de Israel? diz o Senhor. 
Como é o barro na mão do oleiro, 
assim sois vós em minha mão, casa 
de Israel”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 145(146),1-2.3-4.5-6(R. 5a)

R. Feliz quem se apoia no Deus de 
Jacó! Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. 1Bendize, minh’alma, ao Senhor! 
†/ 2Bendirei ao Senhor toda a vida,*/ 
cantarei ao meu Deus sem cessar! R.

2. 3Não ponhais vossa fé nos que 
mandam,*/ não há homem que pos-
sa salvar./ 4Ao faltar-lhe o respiro ele 
volta †/ para a terra de onde saiu;*/ 
nesse dia seus planos perecem. R.

3. 5É feliz todo homem que busca †/ 
seu auxílio no Deus de Jacó,*/ e que 
põe no Senhor a esperança./ 6O Se-
nhor fez o céu e a terra,*/ fez o mar 
e o que neles existe. R.

Aclamação ao Evangelho – At 16,14b
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ou-

virmos a palavra de Jesus! R.

EVANGELHO  – Mt 13,47-53
Recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que 

não prestam.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus à mul-
tidão: 47“O Reino dos Céus é ain-
da como uma rede lançada ao mar 
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e que apanha peixes de todo tipo. 
48Quando está cheia, os pescadores 
puxam a rede para a praia, sentam-
-se e recolhem os peixes bons em 
cestos e jogam fora os que não pres-
tam. 49Assim acontecerá no fi m dos 
tempos: os anjos virão para separar 
os homens maus dos que são justos, 
50e lançarão os maus na fornalha de 
fogo. E aí, haverá choro e ranger 
de dentes. 51Compreendestes tudo 
isso?” Eles responderam: “Sim”. 
52Então Jesus acrescentou: “Assim, 
pois, todo mestre da Lei, que se tor-
na discípulo do Reino dos Céus, é 
como um pai de família que tira do 
seu tesouro coisas novas e velhas”. 
53Quando Jesus terminou de contar 
essas parábolas, partiu dali. Palavra 
da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O profeta Jeremias nos convida hoje à 

docilidade com relação à ação do Senhor 

em nossas vidas. “Como é o barro na mão 

do oleiro, assim sois vós em minha mão, 

casa de Israel” ( Jr 18,6). Isso significa 

que, por vezes, será preciso deixar que 

Deus desfaça o vaso que vínhamos mo-

delando com o barro de nossas vidas para 

que Ele faça outro. Trata-se de um pro-

cesso doloroso, pois nos apegamos à obra 

começada – mesmo quando ela se mostra 

inadequada. No Evangelho, a mensa-

gem não é diferente: talvez nosso desejo, 

diante de uma pesca abundante, seria o 

de querer aproveitar todos os peixes. Mas 

Deus quer que separemos os peixes bons 

dos peixes maus, que sejamos humildes e 

saibamos nos contentar com a parte boa 

– que muitas vezes é a menor. Se nos dei-

xarmos formar por essa sabedoria da hu-

mildade e do discernimento, certamente 

o Reino dos Céus se fará mais próximo 

de nós!

Preces da Comunidade
P. Em união com toda a Igreja, apresente-

mos os nossos pedidos:

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso 

povo!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que seja sempre dócil às inspirações 

de Deus, nós vos pedimos.

2. Por todos os batizados, para que se dei-

xem moldar pelas mãos do Senhor e res-

pondam com generosidade à sua vocação à 

santidade, nós vos pedimos.

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso 

povo!

3. Pelos artesãos, para que seus trabalhos 

sejam justamente reconhecidos e recom-

pensados, nós vos pedimos.

4. Pelos enfermos, para que recebam auxí-

lio e conforto por parte de seus familiares e 

de seus cuidadores, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai de bondade, ouvi essas súplicas que 

vos apresentamos e atendei-as em vossa 

misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e trazemos 
a este altar. Fazei que estes sagrados 
mistérios, pela força da vossa graça, 
nos santifi quem na vida presente e 
nos conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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Antífona da Comunhão – Sl 102,2
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não es-

queças nenhum de seus favores!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Recebemos, ó Deus, este 

sacramento, memorial permanente 
da paixão do vosso Filho; fazei que 
o dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.

São Pedro Crisólogo – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que fi zestes do Bispo São 

Pedro Crisólogo egrégio pregador do vos-

so Verbo encarnado, concedei-nos por suas 

preces meditar sempre os mistérios da 

salvação e anunciá-los em nossa vida. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifí-

cio que vamos oferecer em vosso altar na 

festa de São Pedro Crisólogo, para que, al-

cançando-nos o perdão, glorifi que o vosso 

nome. Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela Eucaristia, nós vos 

pedimos, ó Deus, que, seguindo o exemplo 

de São Pedro Crisólogo, procuremos pro-

clamar a fé que abraçou e praticar a doutri-

na que ensinou. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Caetano 

Ferrari (1942). Ordenação Episcopal: Dom Maurí-

cio Grotto de Camargo (2000).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – Santo Inácio De Loyola
Inácio nasceu em Loiola, Espanha, em 

1491. Ferido durante o cerco de Pamplona,

durante a sua convalescença fez uma expe-

riência de discernimento e conversão que 

estaria na base dos Exercícios Espirituais, 

que comporia anos mais tarde. Junto com 

um grupo de amigos, fundou a Compa-

nhia de Jesus em 1534, em Montmartre, 

na França. Teve importante papel na Con-

trarreforma e na evangelização do Novo 

Mundo, então recém-descoberto. Faleceu 

em Roma em 31 de julho de 1556.

Antífona da Entrada – Fl 2,10-11
Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no 

céu, na terra e nos abismos, e toda língua 

proclame, para glória de Deus Pai, que 

Jesus Cristo é Senhor.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Caríssimos irmãos e irmãs, 

participemos desta nossa Celebração 

pedindo a Deus a graça de uma fé mais 

madura e de um sério comprometimento 

com Jesus Cristo.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que suscitastes em vossa 

DIA 31 DE JULHO
BRANCO – 6ª FEIRA. SANTO INÁCIO DE LOYOLA PRESB, MEMÓRIA.
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Igreja Santo Inácio de Loyola para 
propagar a maior glória do vosso 
nome, fazei que, auxiliados por ele, 
imitemos seu combate na terra, para 
partilharmos no céu sua vitória. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA  – Jr 26,1-9
Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor.
Leitura do Livro do Profeta Jeremias
1No início do reinado de Joaquim, 
fi lho de Josias, rei de Judá, foi co-
municada da parte do Senhor, esta 
palavra, que dizia: 2“Assim fala o Se-
nhor: Põe-te de pé no átrio da casa 
do Senhor e fala a todos os que vêm 
das cidades de Judá, para adorar o 
Senhor no templo, todas as palavras 
que eu te mandei dizer. Não retires 
uma só palavra; 3talvez eles as ou-
çam e voltem do mau caminho, e eu 
me arrependa da decisão de castigá-
-los por suas más obras. 4A eles en-
tão dirás: Isto diz o Senhor: Se não 
vos dispuserdes a viver segundo a 
lei que vos dei, 5a escutar as palavras 
dos meus servos, os profetas, que 
eu vos tenho enviado com solici-
tude e para vossa orientação, e que 
vós não tendes escutado, 6farei desta 
casa uma segunda Silo e farei desta 
uma cidade amaldiçoada por todos 
os povos da terra”. 7Os sacerdotes 
e profetas, e todo o povo presente 
ouviram Jeremias dizer estas pala-
vras na casa do Senhor. 8Quando 
Jeremias acabou de dizer tudo o que 

o Senhor lhe ordenara falasse a todo 
o povo, prenderam-no os sacerdotes, 
os profetas e o povo, dizendo: “Este 
homem tem que morrer! 9Por que 
dizes, em nome do Senhor, a pro-
fecia: ‘Esta casa será como Silo, e 
esta cidade será devastada e vazia de 
habitantes?’” Todo o povo juntou-se 
contra Jeremias na casa do Senhor. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 68(69),5.8-10.14(R. 14c)

R. Respondei-me, ó Senhor, pelo 
vosso imenso amor.
1. 5Mais numerosos que os cabelos 
da cabeça,*/ são aqueles que me 
odeiam sem motivo;/ meus inimigos 
são mais fortes do que eu;*/ contra 
mim eles se voltam com mentiras!/ 
Por acaso poderei restituir*/ alguma 
coisa que de outros não roubei? R.

2. 8Por vossa causa é que sofri tantos 
insultos,*/ e o meu rosto se cobriu 
de confusão;/ 9eu me tornei como 
um estranho a meus irmãos,*/ como 
estrangeiro para os fi lhos de minha 
mãe./ 10Pois meu zelo e meu amor 
por vossa casa*/ me devoram como 
fogo abrasador;/ e os insultos de in-
fi éis que vos ultrajam*/ recaíram to-
dos eles sobre mim! R.

3. 14Por isso elevo para vós minha 
oração,*/ neste tempo favorável, 
Senhor Deus!/ Respondei-me pelo 
vosso imenso amor,*/ pela vossa sal-
vação que nunca falha! R.
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Aclamação ao Evangelho – 1Pd 1,25
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. A palavra do Senhor permanece eterna-

mente, e esta é a palavra que vos foi anun-

ciada. R.

EVANGELHO  – Mt 13,54-58
Não é ele o filho do carpinteiro? 

Então, de onde lhe vem tudo isso?
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 54dirigindo-se para 
a sua terra, Jesus ensinava na sinago-
ga, de modo que fi cavam admirados. 
E diziam: “De onde lhe vem essa 
sabedoria e esses milagres? 55Não é 
ele o fi lho do carpinteiro? Sua mãe 
não se chama Maria, e seus irmãos 
não são Tiago, José, Simão e Judas? 
56E suas irmãs não moram conos-
co? Então, de onde lhe vem tudo 
isso?” 57E fi caram escandalizados 
por causa dele. Jesus, porém, dis-
se: “Um profeta só não é estimado 
em sua própria pátria e em sua fa-
mília!” 58E Jesus não fez ali muitos 
milagres, porque eles não tinham fé. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Temos uma forte tendência a gostar de 

ouvir o que nos agrada, gostamos de 

ser ouvidos, mas temos dificuldade para 

ouvir, especialmente a verdade a respei-

to de algumas coisas que necessitamos 

mudar em nossas vidas ( Jr 26,4-6). Foi 

por isso que todos se revoltaram contra 

o profeta Jeremias: não acreditaram em 

suas palavras (v. 7-9). Aconteceu o mes-

mo com Jesus em sua própria terra, seus 

conterrâneos não lhe deram credibilidade 

(Mt 13,54-57a). Ainda hoje, repetem-

-se situações semelhantes: falta de fé na 

Palavra de Deus pronunciada pelos seus 

representantes e mesmo nas próprias Pa-

lavras de Deus das Sagradas Escrituras. 

Hoje em dia, reclama-se por falta de mi-

lagres. A ausência de milagres não seria 

por falta de fé? (Mt 13,58).

Preces da Comunidade
P. Por intercessão de Santo Inácio de 

Loyola, apresentemos a Deus nossos 

pedidos.

R. Senhor, aumentai nossa fé!

1. Pela Igreja, para que seja no mundo um 

testemunho de fé e de sério compromisso 

com Jesus Cristo, nós vos pedimos.

2. Pelo Papa Francisco e por todo o colégio 

apostólico, para que transmitam, por sua 

própria vida, a alegria da fi delidade e com-

promisso de fé em Cristo, nós vos pedimos.

3. Por todos os cristãos que vacilam na fé e 

por aqueles que perderam sua fé, para que 

se deixem tocar pelo Espírito Santo e vol-

tem para a Mãe Igreja, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Deus, nosso Pai, acolhei essas nossas in-

tenções e pedidos e fazei-nos verdadeiros 

discípulos de seu Filho, Jesus Cristo. Pelo 

mesmo Cristo, nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Sejam do vosso agrado, Senhor 
nosso Deus, as oferendas que apre-
sentamos na festa de Santo Inácio, 
para que os sagrados mistérios, fon-
te de toda santidade, nos tornem 
verdadeiramente santos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
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Antífona da Comunhão – Lc 12,49
Disse o Senhor: Vim trazer o fogo à terra; 

só desejo que se acenda!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, que este sacrifício de 
louvor, que vos oferecemos em ação 
de graças na festa de Santo Inácio, 

nos leve a glorifi car-vos eternamen-
te. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom José 

Maria Pinheiro (1938); Dom Magnus Henrique 

Lopes (1965). Ordenação Presbiteral: Dom Vitório 

Pavanello (1966). Ordenação Episcopal: Dom Luiz 

Demétrio Valentini (1982).
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(Sugerimos que, na sala ou no quarto, haja uma 

mesa com vela, cruz e Bíblia para a celebração.)

RITOS INICIAIS
M. A paz esteja nesta casa e com todos os 

seus habitantes.

O ministro depondo o Sacramento sobre a 

mesa, adora-o com todos os presentes.

M. Irmãos, reconheçamos os nossos peca-

dos, para participarmos dignamente desta 

santa celebração.

Após um momento de silêncio, fazem todos a 

confi ssão:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, 

irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por 

pensamentos e palavras, atos e omissões, 

e, batendo no peito, dizem: por minha culpa, 

minha tão grande culpa. E peço à Virgem 

Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e 

irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso 

Senhor.

E o ministro conclui:

M. Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos 

conduza à vida eterna.

T. Amém.

Breve leitura da Palavra de Deus
Se for conveniente, poderá ser lido por um dos 

presentes ou pelo próprio ministro o Evange-

lho do dia.

Sagrada comunhão
O ministro, com estas palavras introduz a 

oração do Senhor:

M. Agora, todos juntos, rezemos a Deus, 

como nosso Senhor Jesus Cristo nos 

ensinou:

Pai nosso que estais nos céus, santifi cado 

seja o vosso nome; venha a nós o vosso 

reino, seja feita a vossa vontade, assim na 

terra como no céu; o pão nosso de cada dia 

nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofen-

sas, assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido; e não nos deixeis cair 

em tentação, mas livrai-nos do mal.

O ministro apresenta o Santíssimo Sacra-

mento, dizendo:

M. Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo.

O doente e os que forem comungar dizem uma 

só vez:

T. Senhor, eu não sou digno(a) de que en-

treis em minha morada, mas dizei uma 

palavra e serei salvo(a).

O ministro aproxima-se do doente, apresen-

ta-lhe o Sacramento e diz:

M. O Corpo de Cristo.

O doente responde: Amém.

Depois da distribuição da comunhão o minis-

tro faz a purifi cação de costume. Se for con-

veniente, observe-se o silêncio sagrado por al-

gum tempo. O ministro conclui com a oração:

Oremos:  Senhor, Pai Santo, Deus todo-

-poderoso, nós vos pedimos confi antes 

que o sagrado Corpo de vosso Filho, nosso 

Senhor Jesus Cristo, seja para nosso irmão 

(nossa irmã) remédio de eternidade, tanto 

para o corpo como para a alma. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-

de do Espírito Santo.

T. Amém.

CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO DOS ENFERMOS
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115 Celebrações

RITOS FINAIS
M. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos 

de todo mal e nos conduza à vida eterna.

T. Amém.

Aproximando-se a hora do enterro, todos se 

reúnem ao redor do caixão. Pode-se entoar um 

canto ou refrão contemplativo.

RITOS INICIAIS
Quem preside diz:

CP. Em nome do Pai e do Filho, e do Es-

pírito Santo.

T. Amém.

CP. A graça e a paz da parte de Deus nos-

so Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam 

convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo!

Quem preside convida à oração com estas ou 

outras palavras:

CP. Convido os familiares e todos aqui pre-

sentes, para entregarmos aos cuidados da 

misericórdia de Deus nosso(a) irmão(ã) N. 

O Senhor da vida nos console em nossa tris-

teza e confi rme nossa esperança de encon-

trarmo-nos todos, um dia, na pátria celeste.

Oração
CP. Ó Pai, eterno Deus, a vós pertencem 

o tempo e a eternidade, sede misericor-

dioso com este(a) nosso(a) irmão(ã) que 

chamaste deste mundo. Acolhei este(a) 

nosso(a) irmão(ã) na alegria eterna de vos-

sa casa. Criado(a) à vossa imagem e seme-

lhança e feito(a) participante da morte e 

ressurreição de Cristo pelo Batismo, possa 

participar da comunhão de vossos santos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo.

T. Amém.

EVANGELHO  – Mt 5,1-12a
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus
Naquele tempo: 1Vendo Jesus as 
multidões, subiu ao monte e sentou-
-se. Os discípulos aproximaram-se, 2e 
Jesus começou a ensiná-los: 3“Bem-
-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus. 
4Bem-aventurados os afl itos, porque 
serão consolados. 5Bem-aventurados 
os mansos, porque possuirão a ter-
ra. 6Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. 7Bem-aventurados os mi-
sericordiosos, porque alcançarão mi-
sericórdia. 8Bem-aventurados os pu-
ros de coração, porque verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promo-
vem a paz, porque serão chamados 
fi lhos de Deus. 10Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causa 
da justiça, porque deles é o Reino 
dos Céus. 11Bem-aventurados sois 
vós, quando vos injuriarem e perse-
guirem, e mentindo disserem todo 
tipo de mal contra vós, por causa de 
mim. 12aAlegrai-vos e exultai, porque 
será grande a vossa recompensa nos 
céus”. Palavra da Salvação.

RITUAL DE EXÉQUIAS – ENCOMENDAÇÃO
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Ou outras leituras indicadas no Ritual de 

Exéquias. 

Breve Homilia

Preces
CP. Irmãos e irmãs, rezemos por N., por 

seus familiares e por toda a comunidade e 

digamos confi antes:

T. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida!

1. Senhor, em vossa misericórdia, concedei 

o perdão e a paz a este(a) nosso(a) irmão(ã) 

N.. Nós vos pedimos:

2. Senhor, concedei o descanso eterno a to-

dos os falecidos de nossa comunidade. Nós 

vos pedimos:

3. Senhor, nesta hora da passagem de N., 

confortai seus familiares na dor da separa-

ção. Nós vos pedimos:

4. Senhor, diante do mistério da morte, au-

mentai em nós a fé e a esperança na vida 

eterna. Nós vos pedimos:

5. Senhor, fazei que sejamos encontrados 

vigilantes quando chegar nossa hora. Nós 

vos pedimos:

(Outras intenções)

CP. Inclinai, Senhor, vosso ouvido às pre-

ces, que brotam de nosso coração, ao im-

plorarmos vossa misericórdia para com 

vosso(a) fi lho(a) N. Acolhei-o(a) com ter-

nura no convívio de todos os vossos santos. 

Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

Oração de despedida
CP. Com fé e esperança na vida eterna, 

recomendemos ao Pai de misericórdia 

este(a) nosso(a) irmão(ã) que morreu na 

paz de Cristo.

E continua:

CP. Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos 

entregamos este(a) nosso(a) irmão(ã), N., 

na fi rme esperança de que ele(a) ressus-

citará no último dia com todos os que no 

Cristo adormeceram. Abri para ele(a) as 

portas do paraíso; e a nós, que aqui fi ca-

mos, consolai-nos com a certeza de que 

um dia nos encontraremos todos em vossa 

casa. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

Rezemos o pai-nosso. Quem preside pode as-

pergir o corpo com água benta e incensá-lo. 

Em seguida diz:

CP. Santos de Deus, vinde em seu auxílio; 

Anjos do Senhor, recebei na glória eterna 

este(a) servidor(a) N.. Cristo, nosso Se-

nhor, te chamou. Ele te acolha no paraíso 

para o descanso eterno.

T. Amém.

CP. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

T. E brilhe para ele (a) a vossa luz.

CP. Descanse em paz.

T. Amém.

RITOS INICIAIS
(Entoar um refrão meditativo: “Onde reina o 

amor. Fraterno amor. Deus aí está” ou outro 

à escolha.)

CP. Em nome do Pai e do Filho e do Es-

pírito Santo.

T. Amém.

CP. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 

VIGÍLIA EUCARÍSTICA
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o amor do Pai e a comunhão do Espírito 

Santo estejam convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo.

Motivação
Reunidos para este momento de Vigília 

Eucarística, recordamos que a presença do 

Senhor decorre da Celebração Eucarísti-

ca e a ela nos conduz. Eucaristia é fonte 

de fraternidade, serviço e comunhão.

(Durante o canto da comunidade, o presidente 

expõe o Santíssimo Sacramento.)

Canto:  Quão grande és tu!
1. Senhor, meu Deus, quando eu, maravi-

lhado, fi co a pensar nas obras de tuas mãos, 

o céu azul de estrelas pontilhado, o teu po-

der, mostrando a criação. 

R. Então, minh’alma canta a Ti, Senhor, 

Quão grande és Tu, quão grande és Tu! (bis)

2. Quando, a vagar nas matas e fl orestas, o 

passaredo, alegre, ouço cantar, olhando os 

montes, vales e campinas, em tudo vejo o 

teu poder, sem par!

3. Quando eu medito em teu amor, tão 

grande, teu Filho dando ao mundo, pra 

salvar, na Cruz vertendo o seu precioso 

sangue, minh’alma pôde, assim, purifi car.

4. Quando, enfi m, Jesus vier em glória, e ao 

lar celeste, então, me transportar, no lar eterno 

quero, jubilando, a tua santa face contemplar!

CP. Graças e louvores se deem a todo o 

momento.

T. Ao Santíssimo e Digníssimo 

Sacramento!

Momento de silêncio
(Após a exposição do Santíssimo faz-se alguns 

minutos de silêncio. E, pode-se fazer a Recor-

dação da Vida).

Liturgia da Palavra
(Pegar leituras própria para esta celebra-

ção ou um texto espiritual sobre o Mistério 

Eucarístico)

Oração silenciosa.

Hino Deus de Amor
1. Deus de amor, nós te adoramos neste 

Sacramento Corpo e Sangue que fi zeste 

nosso alimento. / És o Deus escondido, 

vivo e vencedor. / A teus pés depositamos 

todo nosso amor.

2. Meus pecados redimiste sobre a tua 

cruz. / Com teu Corpo e com teu Sangue 

ó Senhor Jesus! Sobre os nossos altares, ví-

tima sem par. / Teu divino sacrifício queres 

renovar.

3. No Calvário se escondia tua divindade. / 

Mais aqui também se esconde tua huma-

nidade. / Creio em ambos e peço, com o 

bom ladrão. / No teu Reino, eternamente, 

tua salvação.

4. Creio em ti ressuscitado, mas que São 

Tomé. / Mas aumenta na minh’alma o po-

der da fé. / Guarda minha esperança, cres-

ce o meu amor. / Creio em ti ressuscitado, 

meu Deus e Senhor.

5. Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo. 

Realiza, eu te suplico, este meu desejo. Ver-

-te, enfi m, face, meu divino amigo. Lá no 

céu, eternamente, ser feliz contigo.

(Breve silêncio de adoração.)

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
(O presbítero ou diácono aproxima-se do al-

tar, faz a genufl exão e se ajoelha: entoa-se um 

hino ou outro cântico eucarístico.)

Tão Sublime Sacramento, adoremos nes-

te Altar, / pois o Antigo Testamento deu 

ao Novo o seu lugar. / Venha a fé por 
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118Celebrações

suplemento, os sentidos completar. Ao 

Eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador, 

/ ao Espírito exaltemos, na Trindade eter-

no Amor. / Ao Deus Uno e Trino demos, a 

alegria do Louvor. / Amém! Amém!

CP. Do céu lhes destes o Pão.

T. Que contém todo sabor!

Oremos:

CP. Senhor Jesus Cristo, neste admirável 

Sacramento, nos deixastes o memorial da 

vossa paixão. Dai-nos venerar com tão 

grande amor o mistério do vosso Corpo 

e do vosso Sangue, que possamos colher 

continuamente os frutos da Redenção. Vós 

que reinais com o Pai, na unidade do Es-

pírito Santo.

T. Amém.

(O sacerdote ou o diácono, de véu umeral, faz 

genufl exão, toma o ostensório ou o cibório e 

com ele traça, em silêncio o sinal da cruz sobre 

o povo.)

Reposição:
(Terminada a bênção, o próprio sacerdote ou o 

diácono que deu a bênção, repõe o Sacramento 

no tabernáculo, enquanto o povo, se for opor-

tuno, profere uma aclamação.)

Bendito seja Deus. Bendito seja o seu San-

to Nome. Bendito seja Jesus Cristo, verda-

deiro Deus e verdadeiro homem. Bendito 

seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu 

Sacratíssimo Coração. Bendito seja o seu 

preciosíssimo Sangue. Bendito seja Jesus 

Cristo no Santíssimo Sacramento do al-

tar. Bendito seja o Espírito Santo Parácli-

to. Bendita seja a grande Mãe de Deus 

Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa 

Imaculada Conceição. Bendita seja a sua 

gloriosa Assunção. Bendito seja o nome 

de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São 

José, seu castíssimo esposo. Bendito seja 

Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.

Presidente: Graças e louvores se deem a todo 

momento: Todos: Ao Santíssimo e divinís-

simo Sacramento!

Oração pela Igreja e pela Pátria
Deus e Senhor nosso, / protegei vossa 

Igreja,/ dai-lhe santos pastores e dignos 

Ministros./ Derramai vossas bênçãos/ so-

bre nosso Santo Padre, o Papa,/ sobre nos-

so Bispo (Cardeal-ArceBispo, ArceBis-

po),/ sobre nosso Pároco e todo o Clero;/ 

sobre o chefe da Nação (e do Estado)/ e 

sobre todas as pessoas constituídas em dig-

nidade,/ para que governem com justiça./ 

Dai ao povo brasileiro/ paz constante/ e 

prosperidade completa./ Favorecei,/ com 

os efeitos contínuos da vossa bondade,/ 

o Brasil,/ este (Arce)Bispado,/ a Paróquia 

em que habitamos/ a cada um de nós em 

particular,/ e a todas as pessoas/ por quem 

somos obrigados a orar/ ou que se reco-

mendaram/ às nossas orações./ Tende mi-

sericórdia/ das almas dos fi éis,/ que pade-

cem no purgatório./ Dai-lhes, Senhor,/ o 

descanso e a luz eterna.

(Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória)

CP. O Deus da vida que se revela na pessoa 

de Jesus Cristo nos (vos) encha do seu Es-

pírito e nos renove na alegria de servir com 

amor, agora e para sempre.

T. Amém.

CP. Louvado seja nosso Senhor Jesus 

Cristo.

T. Para sempre seja louvado!
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RITOS INICIAIS: DEUS NOS REÚNE

Canto de Abertura

Saudação

Acolhida

Momento Penitencial

Hino de Louvor (nos dias festivos)

Oração do Dia

LITURGIA DA PALAVRA: DEUS 

NOS FALA

Invocação do Espírito Santo

Primeira Leitura

Salmo Responsorial

Segunda Leitura (quando houver)

Aclamação ao Evangelho

Evangelho

Partilha da Palavra

Profi ssão de Fé

Preces da Comunidade

Coleta Fraterna

AÇÃO DE GRAÇAS: DEUS NOS 

FAZ IRMÃOS

Louvor

[RITO SEM COMUNHÃO 

EUCARÍSTICA:

Oração do Senhor

Saudação da Paz

Oração]

RITO COM COMUNHÃO 

EUCARÍSTICA:

Oração do Senhor

Saudação da Paz

Comunhão

Canto de Comunhão

Oração

RITOS FINAIS: DEUS NOS ENVIA

Breves Avisos

Bênção Final

Canto Final

SAUDAÇÃO À MÃE DO SENHOR

ROTEIRO DE CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Seja bendito quem chega, seja bendito 

quem chega trazendo a paz, trazendo a 

paz, trazendo a paz do Senhor!

Canto de Abertura
L.: Reginaldo V. e Pe. Jocy Rodrigues / M.: 

José Américo de Lacerda Jr.

R. No meio da tua casa recebemos, ó Deus, 

a tua graça! Sem fi m, nossa louvação, pois 

a justiça está toda em tuas mãos!

1. Alegrai-vos no Senhor! Quem é bom, 

venha louvar! Peguem logo o violão e o 

pandeiro pra tocar. Para ele um canto novo 

vamos, gente, improvisar.

2. Ele cumpre o que promete; podem nele 

confi ar! Ele ama o que é direito e ele sabe 

bem julgar. Sua palavra fez o céu, fez a ter-

ra e fez o mar.

3. Ele faz do mar um açude e governa os 

CANTOS

14º Domingo do Tempo Comum – 05/07
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oceanos. Toda a terra a ele teme, mesmo os 

corações humanos. Tudo aquilo que ele diz 

não nos causa desenganos.

Preparação das Oferendas
L. e M. José Acácio Santana

1. As sementes que me destes e que não 

eram pra guardar, pus no chão da minha 

vida, quis fazer frutifi car.

R. Dos meus dons que recebi pelo Espírito 

do amor, trago os frutos que colhi em tua 

mesa quero por. (bis)

2. Pelos campos deste mundo quero sem-

pre semear os talentos que me destes para 

eu mesmo cultivar.

3. Quanto mais eu for plantando, mais te-

rei para colher, quanto mais eu for colhen-

do, mais terei a oferecer.

Canto de Comunhão
L.: Jocy Rodrigues | M.: Ney Brasil Pereira

R. Venham todos a mim, venham todos, 

vocês todos que estão fatigados, pelo fardo 

da vida oprimidos, que eu darei o repouso 

almejado!

1. Um canto novo ao Senhor, ó terras to-

das, cantai! Louvai seu nome bendito, dia-

riamente aclamai! Sua glória, seus grandes 

feitos aos povos todos contai.

2. Ele é o maior dos senhores: merece nos-

so louvor; e mais do que aos deuses todos 

nós lhe devemos temor. Os outros deuses 

são nada, ele é do céu criador.

3. Sabei que o Senhor é rei e traz justiça a 

esta terra. Alegrem-se o mar e os peixes e 

tudo o que o mundo encerra. Os campos, 

plantas, montanhas e as árvores da fl oresta.

4. Ele é o Senhor do universo e faz justiça a 

seu povo. Aos povos há de julgar, reinando 

no mundo todo por isso, ele cantai, ó ter-

ras, um canto novo!

Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Seja bendito quem chega, seja bendito 

quem chega trazendo a paz, trazendo a 

paz, trazendo a paz do Senhor!

Canto de Abertura
(O mesmo do domingo anterior)

Apresentação das Oferendas
(O mesmo do domingo anterior)

Canto de Comunhão
L. Jocy Rodrigues e Reginaldo Veloso | M. Ir. 

Míria T. Kolling

R. Terra boa é aquele que ouviu e a palavra 

de Deus praticou: a semente na terra caiu 

e de terra tão boa brotou! A semente na 

terra caiu e de terra tão boa brotou!

1. Feliz quem anda com a verdade, na lei de 

Deus, com integridade! Feliz quem guarda 

seu mandamento no coração, no pensamento!

2. Ah! Quem me dera, que, em meu andar, teus 

mandamentos possa eu guardar! Se os man-

damentos obedecer, não vai o mal acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, vou te 

louvar e agradecer! Eu vou guardar teu 

mandamento, mas, não me deixes no 

esquecimento.

4. Os que as maldades sabem evitar, a estrada 

certa vão encontrar! Senhor, tu deste os teus 

mandados, para que sejam sempre guardados!

15º Domingo do Tempo Comum – 12/07
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Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Seja bendito quem chega, seja bendito 

quem chega trazendo a paz, trazendo a 

paz, trazendo a paz do Senhor!

Canto de Abertura
(O mesmo do domingo anterior)

Apresentação das Oferendas
(O mesmo do domingo anterior)

Canto de Comunhão
L. Jocy Rodrigues e Reginaldo Veloso | M. Ir. 

Míria T. Kolling

R. Quem pertence ao Reino de Deus, é a 

boa semente, é farol. Quando os tempos 

chegarem ao fi m os fi éis brilharão como 

sol. Quando os tempos chegarem ao fi m 

os fi éis brilharão como sol.

1. Feliz quem anda com a verdade, na lei 

de Deus, com integridade! Feliz quem 

guarda seu mandamento no coração, no 

pensamento!

2. Ah! Quem me dera, que, em meu andar, 

teus mandamentos possa eu guardar! Se 

os mandamentos obedecer, não vai o mal 

acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, vou te 

louvar e agradecer! Eu vou guardar teu 

mandamento, mas, não me deixes no 

esquecimento.

4. Os que as maldades sabem evitar, a es-

trada certa vão encontrar! Senhor, tu deste 

os teus mandados, para que sejam sempre 

guardados!

16º Domingo do Tempo Comum – 19/07

Cantos

Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Seja bendito quem chega, seja bendito 

quem chega trazendo a paz, trazendo a 

paz, trazendo a paz do Senhor!

Canto de Abertura
(O mesmo do domingo anterior)

Apresentação das Oferendas
(O mesmo do domingo anterior)

Canto de Comunhão
L. Jocy Rodrigues e Reginaldo Veloso | M. Ir. 

Míria T. Kolling

R. Quando os tempos chegarem ao fi m, envia-

dos, os anjos virão separar os que mal procede-

ram acolhendo os justos e bons. Separar os que 

mal procederam acolhendo os justos e bons.

1. Feliz quem anda com a verdade, na lei 

de Deus, com integridade! Feliz quem 

guarda seu mandamento no coração, no 

pensamento!

2. Ah! Quem me dera, que, em meu andar, 

teus mandamentos possa eu guardar! Se 

os mandamentos obedecer, não vai o mal 

acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, vou te 

louvar e agradecer! Eu vou guardar teu 

mandamento, mas, não me deixes no 

esquecimento.

4. Os que as maldades sabem evitar, a es-

trada certa vão encontrar! Senhor, tu deste 

os teus mandados, para que sejam sempre 

guardados!

17º Domingo do Tempo Comum – 26/07
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122Formação litúrgica

A LITURGIA FORMADORA DE MISSIONÁRIOS DE JESUS CRISTO (I), 
por Dom Manoel João Francisco, publicado em Liturgia em Mutirão II, 

Subsídios para Formação.

A liturgia e a missão
Todos sabemos que a missão antes de ser um “fazer” é um “receber”. Se cremos que, 

como nos ensina o Concilio Vaticano II, “a liturgia é o cume para o qual tende toda a 

ação da Igreja” (SC, n. 10), ou seja, a liturgia é o ponto alto de todo trabalho missioná-

rio, também cremos que a mesma liturgia é primordialmente fonte de toda a vida cristã 

(LG, n. 11), fonte da santifi cação dos homens e da glorifi cação de Deus (SC, n. 10), 

fonte e ápice de toda evangelização (PO, n. 5) e que cada vez que comemos do pão e 

bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha (1Cor 11,26). “A 

missão da Igreja está em continuidade com a de Cristo: ‘Como o Pai me enviou, também eu vos 

envio’ ( Jo 20,21). Por isso, a Igreja tira força espiritual de que necessita para levar a cabo sua 

missão da perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão do Corpo e Sangue 

de Cristo. Deste modo a Eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice de toda 

evangelização, porque seu fi m é a comunhão dos homens com Cristo e, nele, com o Pai e com o 

Espírito Santo” (Carta Encíclica de João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 22). Assim, a 

comunidade cristã de Antioquia envia seus membros em missão: depois de ter jejuado, 

rezado e celebrado a Eucaristia, ela faz notar que o Espírito escolheu Paulo e Barnabé 

para serem enviados (At 13,1-4). Da liturgia, portanto, enquanto irrupção gratuita de 

Deus, nasce a força e o dinamismo missionário da Igreja, como muito bem intuiu o pri-

meiro documento do Concílio Vaticano II, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia em 

seus parágrafos iniciais. “O Sacrossanto Concilio propõe-se (...) promover tudo o que conduz 

ao chamamento de todos ao seio da Igreja. Por isso julga ser seu dever cuidar de modo especial 

da reforma e do incremento da Liturgia” (SC, n. 1). “Por isso, enquanto a Liturgia cada dia 

edifi ca em templo santo no Senhor, em tabernáculo de Deus no Espírito aqueles que estão dentro 

dela (...), ao mesmo tempo admiravelmente lhes robustece as forças para que preguem Cristo. 

Destarte ela mostra a Igreja aos que estão fora como estandarte erguido diante das nações, sob o 

qual se congreguem num só corpo os fi lhos de Deus dispersos, até que haja um só rebanho e um 

só pastor” (SC, n. 2). A presença pascal de Cristo comporta sempre um duplo aspecto: ao 

mesmo tempo que é uma boa notícia, também é um envio em missão. Assim o mesmo 

Cristo que diz aos discípulos, trancados numa casa, com medo: “a paz esteja com vocês”, 

também diz simultaneamente “como o Pai me enviou eu os envio” ( Jo 20,21). Os dois 

aspectos são indivisos. O Ressuscitado se manifesta, mas não é retido. Madalena pede: 

“Não me retenhas, [...]. Vai, porém a meus irmãos (...). Maria foi então anunciar aos 

FORMAÇÃO LITÚRGICA 
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123 Formação litúrgica

discípulos que vira o Senhor, narrando-lhes as coisas que ele lhe tinha dito” ( Jo 19,17-18). 

Aos discípulos de Emaús se tornou invisível, depois de ter-lhes aberto os olhos, fazendo-

-os voltar para Jerusalém a fi m de anunciar que tinham reconhecido o Senhor na fração 

do pão (Lc 24,33-35). Tal como o anjo que anuncia a ressurreição, a liturgia refere-se 

sempre a um outro passo: “ide contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que 

vos precede na Galileia. Ali o vereis” (Mt 28,7). São Paulo defi ne sua ação missionária 

de anunciar o Evangelho com verbos litúrgicos, a saber, prestar culto e fazer memória. 

Esta memória de que fala São Paulo, segundo os exegetas, deve ser colocada na linha da 

anamnesis litúrgica e signifi ca a memória da obra salvífi ca de Deus que se faz presente em 

cada liturgia que celebramos. “Deus, a quem presto um culto espiritual, anunciando o Evan-

gelho de seu Filho, é testemunha de que, em minhas orações, faço memória de vós continuamente” 

(Rm 1,9-10). Outro texto paulino em que a relação entre liturgia e missão aparece de 

forma muito clara é Rm 15,15-16: “Em alguns trechos desta carta eu vos escrevi com certa 

ousadia, a fi m de vos reavivar a memória, em virtude da graça que Deus me deu: a graça de 

ser ministro de Jesus Cristo junto aos pagãos, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de 

Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santifi cada no Espírito Santo”. 

Neste texto a vocação missionária é descrita como a graça de ser ministro (= liturgo) de 

Jesus Cristo entre os pagãos, exercitando o ofício sagrado do Evangelho de Deus, para que 

os pagãos se tornem uma oblação agradável, santifi cada, pelo Espírito Santo. Como se 

pode ver, aqui, “a evangelização é função litúrgica, sagrada e, com sua conversão a Cristo, 

os que se convertem, tornam-se oferta santifi cada pelo Espírito e aceita a Deus”

No próximo mês refl etiremos a respeito da liturgia como fonte da espiritualidade do missionário.
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