
Estimada assinante, estimado assinante, o subsídio litúrgico Igreja em Oração, publicado pela 
Edições CNBB, nasceu com o propósito de facilitar o acesso dos fiéis celebrantes ao conteúdo 
que traz todos os textos litúrgicos do mês, além de conteúdos extras, como Cantos, comentários 
sobre o Evangelho, Celebrações extras e Estudos sobre liturgia. Conheça mais dos produtos 
que fazem do Igreja em Oração o subsídio mais completo no que diz respeito à liturgia no Brasil.

Além destes, a Edições CNBB apresenta, a seguir, uma extensa variedade de publica-
ções no ramo editorial católico. Uma delas pode ajudar você. Confira!

Capa Litúrgica
Igreja em Oração

Igreja em Oração - Nossa 
missa no dia a dia

R$ 5,00

R$ 7,50

Capa Litúrgica
Informativo Igreja em Oração

Celebração Dominical 
da Palavra

R$ 14,39 R$ 14,39

* Mínino 10 assinaturas * Mínino 10 assinaturas

R$ 16,50

Semanário Litúrgico 
Catequético

Capa protetora para 
o Igreja em Oração

R$ 3,00

nossa missão é 
Evangelizar
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Bíblia Sagrada
Tradução Oficial da 
Igreja no Brasil

R$ 30,00

Salmos Tradução 
Oficial da Igreja 
no Brasil

R$ 12,00

Bíblia Sagrada Tradução 
Oficial da Igreja no 
Brasil - Capa Zíper

R$ 50,00

Novo Testamento 
Tradução Oficial da 
Igreja no Brasil

R$ 18,00

Bíblia Sagrada Tradução 
Oficial da Igreja no Brasil-  
Semiluxo

R$ 36,00

Bíblia Sagrada Tradução 
Oficial da Igreja no 
Brasil - Capa Jovem

R$ 34,00

Bíblia Sagrada Tradução 
Oficial da Igreja no Brasil - 
Luxo Letra grande

R$ 87,00

Bíblia Sagrada Tradução 
Oficial da Igreja no Brasil - 
Iniciação à Vida Cristã

R$ 22,00

Evangelhos de Bolso 
Tradução Oficial da 
Igreja no Brasil

R$ 8,00
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Uma comunidade lê o 
Evangelho de Mateus

A vida não é tirada, mas 
transformada

R$ 198,00

R$ 15,00

A Direção Espiritual: Para 
acolher Cristo na própria vida

R$ 15,00

Uma comunidade lê o 
Evangelho de Marcos

R$ 198,00

Discípulos Missionários 
Guardiões da Casa 
Comum

R$ 18,00

Bens Materiais e Vida 
Cristã

R$ 16,00

O valor dos anos: Para 
acolher a velhice na 
própria vida

R$ 14,00

A ORAÇÃO
O Respiro da Vida Nova

Prefácio do  
Patriarca de Moscou

Kirill 

Papa Francisco

A presente obra contém as palavras mais significati-
vas do Papa Francisco sobre a oração, a fim de ajudar 
os cristãos a viverem sua relação pessoal com o 
Senhor.  A introdução ao texto, redigida pelo Patriarca 
de Moscou, Kirill, mostra a profunda sintonia entre 
católicos e ortodoxos na vivência da dimensão cristã 
do encontro com o Senhor; pois, de fato, pela comu-
nhão com o Espírito Santo, mesmo quando se reza no 
segredo do próprio quarto, na realidade se reza com 
toda a Igreja e o mundo inteiro. A obra termina com 
um belo texto em que o Papa Francisco apresenta o 
papel e o “lugar” da oração na vida cristã, que é a 
nova vida que o Espírito Santo nos deu no Batismo, 
que em Jesus nos tornou verdadeiros filhos do Pai.
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Nosso Pai o Ama – A 
História de José do Egito

R$ 20,00
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Em Defesa da Vida – 
Textos Oficiais da CNBB 
Sobre o Aborto

R$ 12,00

Família, Uma Casa em 
Construção – Sal da Terra 
e Luz para o Mundo

R$ 15,00 R$ 29,00

O Sentido da Vida

Sob o Seu Manto: com 
Maria no Caminho da 
Reconciliação

O Olho e a Lâmpada 
O Discernimento na 
Amoris Laetitia

R$ 14,00R$ 21,00

Vim para servir: Como 
ser Igreja no Coração 
da Amazônia

R$ 20,00

O Martírio na Igreja 
Antiga

R$ 10,00

Novena de São 
Francisco de Assis

R$ 4,50

Cartilha Ecológica do Rio 
São Francisco

R$ 22,00
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INTENÇÕES DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Pela evangelização: O caminho do coração

Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos 

de vida, deixando‐se tocar pelo Coração de Jesus.
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5 Ordinário da Missa

CP. Em nome do Pai e do Filho e do Es-

pírito 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 con-

versão. Reconheçamos ser pecadores e invo-

quemos com confi ança a misericórdia 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 omis-

sões, 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 absolvi-

ção sacerdotal: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos peca-

dos e nos conduza 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.

Após um momento de silêncio:

CP. Tende compaixão de nós, Senhor.

T. Porque somos pecadores.

CP. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.

ATO PENITENCIAL
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6Ordinário da Missa

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 esti-

ver sem pecado, atire a primeira pedra”. Re-

conheçamo-nos todos pecadores e perdoe-

mo-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 vos 

adoramos, nós vos glorifi camos, nós vos 

damos graças por vossa imensa glória. Se-

nhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor 

Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 

Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, ten-

de piedade de nós. Vós que tirais o pecado 

GLÓRIA
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7 Ordinário da Missa

do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que 

estais à direita do Pai, tende piedade 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 f inal da leitura, acrescenta: 

 Palavra 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 diáco-

no, o sacerdote, inclinado diante do altar, reza 

em silêncio: Ó Deus todo-poderoso, purifi cai-me 

o coração e os lábios, para que eu anuncie digna-

mente 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 sa-

cerdote diz: Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.

O sacerdote ou o diácono beija o livro, rezan-

do em silêncio:  Pelas palavras do santo Evan-

gelho sejam perdoados os nossos pecados.  Nos 

domingos e festas de preceito, faça-se a homi-

lia, também recomendável nos outros dias. 

Terminada 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 coi-

sas visíveis e invisíveis. Creio em um só 

Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de 

Deus, nascido do Pai antes de todos os sé-

culos: Deus de Deus, luz da luz, Deus ver-

dadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não 

criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas 

as coisas foram feitas. E por nós, homens, e 

para nossa salvação, desceu dos céus: (To-

dos se inclinam 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 

LITURGIA DA PALAVRA
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8Ordinário da Missa

sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepulta-

do. Ressuscitou ao terceiro 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 julgar 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 Igreja, una, 

santa, católica e apostólica. Professo um só 

Batismo para remissão dos pecados. E es-

pero a ressurreição dos mortos e a vida do 

mundo que há de vir. Amém.

Ou

Símbolo Apostólico
Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador 

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

único Filho, nosso Senhor, (Todos se in-

clinam 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 

Espírito 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 ofertó-

rio, poderá o sacerdote recitar em voz alta 

as palavras 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 

possamos participar da divindade do vos-

so 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 hu-

mano, que agora vos apresentamos e que 

para nós se vai tornar vinho da salvação.

Coloca o cálice sobre o corporal. Se não hou-

ver canto ao ofertório, poderá o sacerdote re-

citar em voz alta as palavras acima, e o povo 

acrescentar a aclamação:

T. Bendito seja Deus para sempre!

LITURGIA EUCARÍSTICA
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9 Ordinário da Missa

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, es-

tendendo 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.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
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 

prefácio. Ao fi nal, une as mãos e, com o povo, 

canta ou diz em voz alta:

R. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do uni-

verso! O céu e a terra proclamam a vossa gló-

ria. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 

em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

SANTÍSSIMA EUCARISTIA, I
Eucaristia, sacrifício e sacramento de Cristo

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. Ele, verdadeiro e eterno 

sacerdote, oferecendo-se a vós pela nos-

sa salvação, instituiu o Sacrifício da nova 

Aliança e mandou que o celebrássemos em 

sua memória. Sua carne, imolada por nós, 

é o alimento que nos fortalece. Seu san-

gue, por nós derramado, é a bebida que nos 

purifi ca. Por essa razão, os anjos do céu, as 

mulheres e homens da terra, unidos a todas 

as criaturas, proclamamos, jubilosos, vossa 

glória, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

VIRGEM MARIA, I
A maternidade da Virgem Maria

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, na festa (...) de 

Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos 

louvores. À sombra do Espírito Santo, 

PREFÁCIOS
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10Ordinário da Missa

ela concebeu o vosso Filho único e, per-

manecendo virgem, deu ao mundo a luz 

eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, 

os anjos cantam vossa grandeza, os santos 

proclamam vossa glória. Concedei-nos 

também a nós associar-nos a seus louvores, 

cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

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 

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...

MÁRTIRES
O testemunho do martírio

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. Pelo(a) 

mártir S. (...), que confessou o vosso 

nome e derramou seu sangue como Cris-

to, manifestais vosso admirável poder. 

Vossa misericórdia sustenta a fragilidade 

humana e nos dá coragem para sermos as 

testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho 

e Senhor nosso. Enquanto esperamos a 

glória eterna, com todos os vossos anjos 

e santos, nós vos aclamamos, cantando 

(dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

SANTOS, I
A glória dos Santos

CP. Na verdade, é justo e necessário, é 

nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo lugar, Senhor, Pai san-

to, Deus eterno e todo-poderoso. Na as-

sembleia 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 perse-

verança, no certame que nos é proposto e 

receber com eles a coroa imperecível, por 

Cristo, Senhor nosso. Enquanto espera-

mos a glória eterna, com os anjos e com 

todos os santos, nós vos aclamamos, can-

tando (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 fortalecei a 

vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o 

ensinamento de sua pregação e o auxílio 

de suas preces. Enquanto a multidão dos 
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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...

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, I
O mistério pascal e o povo de Deus

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 Cris-

to, vosso Filho, que, pelo mistério da sua 

Páscoa, realizou uma obra admirável. Por 

ele, vós nos chamastes das trevas à vossa 

luz incomparável, fazendo-nos passar do 

pecado e da morte à glória de sermos o 

vosso povo, sacerdócio régio e nação san-

ta, para anunciar, por todo o mundo, as 

vossas maravilhas. Por essa razão, agora e 

sempre, nós nos unimos à multidão dos 

anjos e dos santos, cantando (dizendo) a 

uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, II
O mistério da salvação

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, por Cristo, Se-

nhor nosso. Compadecendo-se da fraque-

za humana, ele nasceu da Virgem Maria. 

Morrendo no lenho da Cruz, ele nos liber-

tou da morte. Ressuscitando dos mortos, 

ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os 

anjos celebram a vossa grandeza, os santos 

proclamam a vossa glória. Concedei-nos 

também a nós associar-nos aos seus louvo-

res, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, III
A salvação dos homens, pelo homem

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 eter-

no e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser 

digno da vossa imensa glória vir em socorro 

de todos os mortais com a vossa divindade. 

E servir-vos de nossa condição mortal, para 

nos libertar da morte e abrir-nos o caminho 

da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por 

ele, os anjos celebram vossa grandeza, os 

santos proclamam vossa glória. Concedei-

-nos também a nós associar-nos a seus lou-

vores, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

TEMPO COMUM, I
A restauração universal em Cristo

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, por Cristo, Senhor 

nosso. Quisestes que ele fosse o fundamen-

to de todas as coisas, e a todos destes par-

ticipar de sua plenitude. Sendo verdadeiro 

Deus, despojou-se de sua glória. E, pelo 

sangue derramado na cruz, trouxe a paz 

ao mundo inteiro. Elevado acima de toda 

criatura, tornou-se a fonte da salvação para 

todos os que fazem a sua vontade. 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...

TEMPO COMUM, II
A salvação por Cristo

CP. Na verdade, é justo e necessário, é 
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nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 

santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em 

vosso amor de Pai, criastes o homem e a 

mulher, dando-lhes origem e destino di-

vinos. E, quando pecaram, quebrando a 

aliança, vossa justiça os puniu; mas vossa 

misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso. E, enquanto espera-

mos a glória eterna, proclamamos o vosso 

louvor, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

TEMPO COMUM, III
Louvor a Deus pela criação e salvação da pessoa humana
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 vosso amado 

Filho, criastes o homem e a mulher. E, 

quando caíram por sua própria culpa, vos-

sa bondade os salvou pelo Cordeiro divi-

no, que tira o pecado do mundo. Por isso, 

vos servem todas as criaturas, com justiça 

vos louvam os redimidos e, unânimes, vos 

bendizem os vossos santos. Concedei-nos 

também a nós associar-nos a seus louvores, 

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 aproxi-

mam 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, proclamamos, 

jubilosos, vossa glória, 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 dedica-
ção em vos servir. Eles vos oferecem 

ORAÇÕES EUCARÍSTICAS
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conosco 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 Ma-
ria, Mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também São José, 
esposo de Maria, * os santos Após-
tolos e Mártires: Pedro e Paulo, An-
dré, (Tiago e João, Tomé, Tiago e 
Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão 
e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sis-
to, 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, elevou 
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 entregue por vós. 
Do mesmo modo, ao fi m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente e o deu a seus discípu-
los, dizendo: tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu sangue, o 
sangue da nova e eterna aliança, 
que será derramado por vós e por 
todos para 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 as-
censão aos céus, nós, vossos servos, e 
também vosso povo santo, vos ofere-
cemos, ó Pai, dentre os bens que nos 
destes, o sacrifício perfeito e santo, 
pão da vida eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
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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 con-
fi amos na vossa imensa misericórdia, 
concedei, não por nossos méritos, mas 
por vossa bondade, o convívio dos 
Apóstolos e Mártires: João Batista e 
Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, 
Alexandre, Marcelino e Pedro, Felici-
dade 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 Espírito 
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 necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Ele é a vossa palavra viva, pela qual 
tudo criastes. Ele é o nosso Salvador 
e Redentor, verdadeiro homem, con-
cebido 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 ressur-
reição. Por ele, os anjos celebram vos-
sa 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 
nós o Corpo e  o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santifi cai nossa oferenda, ó 
Senhor!
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CC. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a 
seus discípulos, dizendo: tomai, to-
dos, e comei: isto é o meu corpo, 
que será entregue por vós. Do 
mesmo modo, ao fi m da ceia, ele to-
mou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu sangue, o 
sangue da nova e eterna aliança, 
que será derramado por vós e por 
todos para 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 
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 Igre-
ja que se faz presente pelo mundo in-
teiro: que ela cresça na caridade, 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 
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 
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16Ordinário da Missa

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: san-
tifi cai pelo Espírito Santo as oferen-
das que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fi m de que se tornem 
o Corpo e  o Sangue de Jesus Cris-
to, 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 partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: to-
mai, 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 gra-
ças novamente, e o deu a seus discípu-
los, dizendo: tomai, todos, e bebei: 
este é o cálice do meu sangue, o 

sangue da nova e eterna aliança, 
que será derramado por vós e por 
todos para 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 ressur-
reição e da sua ascensão ao céu, e en-
quanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de gra-
ças 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 
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 ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: a 
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17 Ordinário da Missa

Virgem 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 Cris-
to, 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 V
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. 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 
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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 Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofereci-
dos, 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 após-
tolos e todos os santos, que na 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.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – B
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação)

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, 
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Senhor, Pai santo, criador do mundo 
e fonte da vida. Nunca abandonais a 
obra da vossa sabedoria, agindo sem-
pre no meio de nós. Com vosso bra-
ço poderoso, guiastes pelo deserto o 
vosso povo de Israel. Hoje, com a luz 
e a força do Espírito Santo, acompa-
nhais sempre a vossa Igreja, peregri-
na neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felicida-
de perfeita em vosso reino. Por esta 
razão, também nós, com os Anjos e 
Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escritu-
ras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santifi car estes dons do 
pão e do vinho, a fi m de que se tor-
nem para nós o Corpo e  o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
CC. Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discípu-
los, 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, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente 
e o entregou a seus discípulos, dizen-
do: tomai, todos, e bebei: este é o 
cálice do meu sangue, o sangue 
da nova e eterna aliança, que 
será derramado por vós e por 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, ó Pai san-
to, a memória de Cristo, vosso Fi-
lho, nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fi zestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do 
vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
CC. Olhai com bondade para a ofer-
ta da vossa Igreja. Nela vos apresen-
tamos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vosso 
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amor, sejamos contados, agora e por 
toda a eternidade, entre os membros 
do vosso Filho, cujo Corpo e San-
gue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Fortalecei, Senhor, na unidade 
os convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
Papa N., e o nosso Bispo N., com 
todos os bispos, presbíteros, diáco-
nos e com todo o vosso povo, pos-
samos irradiar confi ança e alegria e 
caminhar com fé e esperança pelas 
estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa 
esperança!
2C. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face 

e concedei-lhes, no dia da ressurrei-
ção, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
3C. Concedei-nos ainda, no fi m da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventu-
rada Virgem Maria, São José, seu 
esposo, com os Apóstolos e Már-
tires, (com S. N.: santo do dia ou 
patrono) e todos os Santos, vos lou-
varemos e glorifi caremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
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 

RITO DA COMUNHÃO
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ofensas, 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.

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 consa-

grado 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 tor-

nem causa de juízo e condenação; mas, por 

vossa bondade, 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 se-

gue 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 
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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 cora-

ção puro o que nossa boca recebeu. E que esta 

dádiva temporal se transforme para nós em 

remédio eterno.  Terminada a comunhão dos 

fi éis, de pé, junto à cadeira ou ao altar, o sa-

cerdote diz:  Oremos . E todos, com o sacerdote, 

rezam algum 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.

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.

RITOS FINAIS

As seguintes bênçãos podem ser usadas, à 

vontade do sacerdote, no fi m da Missa, da 

Liturgia da Palavra, da Liturgia das Ho-

ras ou dos Sacramentos. O diácono ou, na 

falta dele, o próprio sacerdote poderá fazer 

o convite com estas ou outras palavras: In-

clinai-vos para receber a bênção. Em segui-

da, o sacerdote estende as mãos sobre o povo, 

profere as bênçãos e, ao terminar, todos acla-

mam: 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.

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
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23 1ºDIA 

Dados – Bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja
Hoje, celebramos a memória de Maria, 

Mãe da Igreja, introduzida no calendá-

rio universal da Igreja recentemente pelo 

Papa Francisco para ser observada na 

segunda-feira depois de Pentecostes. Co-

memoramos o dom, feito por Jesus do alto 

da cruz, de sua mãe para ser a nossa, e o 

papel de Maria em oração com os apósto-

los no cenáculo, aguardando e implorando 

o dom do Espírito Santo prometido por 

seu Filho.

Antífona da Entrada
Bendita sois, Virgem Maria, que em vós 

trouxestes o criador do mundo. Gerastes 

aquele que vos fez e permaneceis virgem 

para sempre.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): “Todos os discípulos perseve-

ravam na oração em comum, junto com 

algumas mulheres, entre elas Maria, mãe 

de Jesus” (At 1,14). Maria está sempre 

presente junto ao povo de Deus. Aqui, 

agora, é ela que intercede por nós e junto 

a nós. Unamos nossa oração à de Maria e 

ofereçamos a Deus um culto que lhe seja 

agradável.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus de misericórdia, socor-
rei a nossa fraqueza e concedei-nos 
ressurgir de nossos pecados pela in-
tercessão da Mãe de Jesus Cristo, 
cuja memória hoje celebramos. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Gn 3,9-15.20
Porei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a dela.

Leitura do Livro do Gênesis
Depois que Adão comera do fruto 
da árvore, 9o Senhor Deus o chamou 
dizendo: “Onde estás?” 10E ele res-
pondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e 
fi quei com medo porque estava nu; 
e me escondi”. 11Disse-lhe o Senhor 
Deus: “E quem te disse que estavas 
nu? Então comeste da árvore, de cujo 
fruto te proibi comer?” 12Adão disse: 
“A mulher que tu me deste por com-
panheira, foi ela que me deu do fruto 
da árvore, e eu comi”. 13Disse o Se-
nhor Deus à mulher: “Por que fi zeste 
isso?” E a mulher respondeu: “A ser-
pente enganou-me e eu comi”. 14En-
tão o Senhor Deus disse à serpente: 
“Porque fi zeste isso, serás maldita 
entre todos os animais domésticos e 
todos os animais selvagens! Rasteja-
rás sobre o ventre e comerás pó todos 
os dias da tua vida! 15Porei inimizade 
entre ti e a mulher, entre a tua des-
cendência e a dela. Esta te ferirá a ca-
beça e tu lhe ferirás o calcanhar”. 20E 
Adão chamou à sua mulher “Eva”, 
porque ela é a mãe de todos os viven-
tes. Palavra do Senhor.

 DIA 1º DE JUNHO
BRANCO – 2ª FEIRA. BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA MÃE DA IGREJA, MEMÓRIA.

(MISSA VOTIVA – PREFÁCIO DE NOSSA SENHORA I OU II)
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Ou

LEITURA – At 1,12-14
Todos eles perseveravam na oração em comum, 

com Maria, a Mãe de Jesus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Depois que Jesus subiu ao céu, 12os 
apóstolos voltaram para Jerusalém, 
vindo do monte das Oliveiras, que 
fi ca perto de Jerusalém, a mais ou 
menos um quilômetro. 13Entraram 
na cidade e subiram para a sala de 
cima, onde costumavam fi car. Eram 
Pedro e João, Tiago e André, Filipe e 
Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, 
fi lho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, 
fi lho de Tiago. 14Todos eles perseve-
ravam na oração em comum, jun-
to com algumas mulheres, entre as 
quais Maria, mãe de Jesus, e com os 
irmãos de Jesus. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 86(87),1-2.3 e 5.6-7 (R. 3)

R. Dizem coisas gloriosas da Cida-
de do Senhor.
1. 1O Senhor ama a cidade */ que 
fundou no Monte santo;/ 2ama as 
portas de Sião */ mais que as casas 
de Jacó. R.

2. 3Dizem coisas gloriosas */ da Ci-
dade do Senhor./ 5De Sião, porém, 
se diz:/ “Nasceu nela todo homem; 
*/ Deus é sua segurança”. R.

3. 6Deus anota no seu livro,/ onde 
inscreve os povos todos: */ “Foi ali 
que estes nasceram”./ 7Por isso to-
dos juntos */ a cantar se alegrarão;/ 
e, dançando, exclamarão:/ “Estão 
em ti as nossas fontes!” R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Sois feliz, Virgem Maria, de toda honra 

vós sois digna, pois de vós se levantou o Sol 

da justiça, Cristo, nosso Deus. R.

EVANGELHO – Jo 19,25-34
Este é o teu filho. Esta é a tua mãe

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo São João.
Naquele tempo, 25perto da cruz de 
Jesus, estavam de pé a sua mãe, a 
irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, 
e Maria Madalena. 26Jesus, ao ver sua 
mãe e, ao lado dela, o discípulo que 
ele amava, disse à mãe: “Mulher, este 
é o teu fi lho”. 27Depois disse ao dis-
cípulo: “Esta é a tua mãe”. Daquela 
hora em diante, o discípulo a aco-
lheu consigo. 28Depois disso, Jesus, 
sabendo que tudo estava consumado, 
e para que a Escritura se cumprisse 
até o fi m, disse: “Tenho sede”. 29Ha-
via ali uma jarra cheia de vinagre. 
Amarraram numa vara uma esponja 
embebida de vinagre e levaram-na à 
boca de Jesus. 30Ele tomou o vinagre 
e disse: “Tudo está consumado”. E, 
inclinando a cabeça, entregou o espí-
rito. 31Era o dia da preparação para a 
Páscoa. Os judeus queriam evitar que 
os corpos fi cassem na cruz durante o 
sábado, porque aquele sábado era dia 
de festa solene. Então pediram a Pi-
latos que mandasse quebrar as pernas 
aos crucifi cados e os tirasse da cruz. 
32Os soldados foram e quebraram as 
pernas de um e depois do outro que 
foram crucifi cados com Jesus. 33Ao se 
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25 1ºDIA 

aproximarem de Jesus, e vendo que já 
estava morto, não lhe quebraram as 
pernas; 34mas um soldado abriu-lhe o 
lado com uma lança, e logo saiu san-
gue e água. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O início de nossa Salvação se dá com 

a promessa de Deus, lá no longínquo 

Gênesis, quando Deus disse que a des-

cendência da mulher feriria a cabeça da 

serpente enganadora (Gn 3,15). Essa 

promessa ganha um corpo na Encarna-

ção de Jesus, evento no qual tem papel 

eminente a Virgem Maria. A partir daí, 

Maria estará sempre presente, junto à 

sua descendência. Essa presença dis-

creta perpassa toda a vida de Jesus, até 

o momento de sua consumação, como 

ouvimos no Evangelho de hoje. Maria 

está lá, junto à Cruz de Jesus. O papel 

de Maria na encarnação de Jesus não é 

menos eminente e solene do que no mo-

mento da consumação da vida de Nosso 

Senhor. Maria, aqui, vê sua descendência 

alargar-se. A promessa de Deus fez dela 

mãe do Messias na encarnação, e agora 

o próprio Messias faz dela mãe do novo 

povo que ele resgatou. E, como aconteceu 

com a vida pública de Jesus, Maria está 

sempre presente à vida desse novo povo, 

a Igreja. Maria está lá, junto à primeira 

comunidade em Jerusalém, perseveran-

do com ela em oração; Maria está aqui, 

junto a essa comunidade, corpo de Cristo, 

perseverando também com ela em oração 

e dispondo-nos as graças de seu amado 

Filho, a fim de que mais e mais sejamos 

consolidados naquela vida beata que 

Jesus nos oferece e da qual Maria já par-

ticipa plenamente. Maria, Mãe da Igreja, 

rogai por nós.

Preces da Comunidade
P. Por intercessão da Bem-Aventura Vir-

gem Maria, apresentemos a Deus os nos-

sos pedidos e intenções e digamos:

R. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós!

1. Por nosso santo Padre, a fi m de que, am-

parado pela oração da Virgem Maria e da 

Igreja, testemunhe sempre mais eloquen-

temente o Evangelho de Cristo, confi r-

mando os fi éis na fé, nós vos pedimos.

2. Por todos os sacerdotes, para que, pela 

intercessão da Virgem Maria, sejam pro-

tegidos de todo o mal e não sucumbam às 

tentações deste mundo, nós vos pedimos.

3. Por cada membro sofredor do corpo de 

Cristo, que carrega hoje a sua cruz, para 

que sejam consolados com a presença ter-

na e materna de Maria, como Jesus o foi 

no momento de sua crucifi cação, nós vos 

pedimos.

4. Por cada um de nós, a fi m de que o tes-

temunho e a presença solícita de Maria 

em nossas vidas nos anime também a ser 

essa presença fraterna, serviçal e solícita 

na vida de nossos irmãos e irmãs, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai, vós nos destes por meio de vosso Fi-

lho a Virgem Maria por mãe. Escutai por 

sua intercessão esses nossos pedidos e fazei 

que imitemos sempre mais as suas virtudes 

e cresçamos na fé que ela professou. Por 

Cristo, nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Celebrando a memória da Mãe 
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de Jesus, nós vos pedimos, ó Deus, 
que este sacrifício nos torne, pela 
vossa graça, uma oferenda perfeita. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão
O Senhor fez em mim maravilhas. Santo 

é o seu nome.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Fazei, ó Deus, que participando 

da redenção eterna ao celebrarmos 
a memória da Mãe de Jesus, rece-
bamos da plenitude de vossa graça 
e vejamos crescer em nós a salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Afonso 

Fioreze (1942); Dom José Mário Scalon Angonese 

(1960). Ordenação Presbiteral: Dom Walter Jorge 

Pinto (2002).

Biografia – Ss. Marcelino e Pedro
Marcelino, sacerdote, e Pedro, exorcista, 

sofreram o martírio durante a perseguição 

de Diocleciano. O Papa Dâmaso ouviu da 

boca do próprio carrasco a narrativa do 

martírio. O nome deles consta na Oração 

Eucarística I (Cânon Romano).

Antífona da Entrada – Sl 24,16.18
Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 

pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha 

miséria e minha dor e perdoai todos os 

meus pecados!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Participemos desta nossa cele-

bração da melhor maneira possível, para 

que possamos sair daqui irradiando Jesus 

Cristo para todos.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, cuja providência jamais 
falha, nós vos suplicamos humilde-
mente: afastai de nós o que é nocivo, 
e concedei-nos tudo o que for útil. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Pd 3,12-15a.17-18
Esperamos novos céus e uma nova terra.

Leitura da Segunda Carta de São Pedro
Caríssimos, 12esperais com anseio a 
vinda do Dia de Deus, quando os 
céus em chama se vão derreter, e os 
elementos, consumidos pelo fogo, se 
fundirão? 13O que nós esperamos, de 
acordo com a sua promessa, são no-
vos céus e uma nova terra, onde ha-
bitará a justiça. 14Caríssimos, viven-
do nesta esperança, esforçai-vos para 
que ele vos encontre numa vida pura 
e sem mancha e em paz. 15aConsi-
derai também como salvação a lon-
ganimidade de nosso Senhor. 17Vós, 
portanto, bem-amados, sabendo 
disto com antecedência, precavei-
-vos, para não suceder que, levados 
pelo engano destes ímpios, percais 
a própria fi rmeza. 18Antes procurai 
crescer na graça e no conhecimento 

DIA 2 DE JUNHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 9ª SEMANA DO TC. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.

VERMELHO – SS. MARCELINO E PEDRO MTS, MFAC.
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de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. A ele seja dada a glória, des-
de agora, até ao dia da eternidade. 
Amém. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 89(90),2.3-4.10.14 e 16 (R. 1)

R. Ó Senhor, vós fostes sempre um 
refúgio para nós!
1. 2Já bem antes que as montanhas 
fossem feitas †/ ou a terra e o mun-
do se formassem, */ desde sempre e 
para sempre vós sois Deus. R.

2. 3Vós fazeis voltar ao pó todo mor-
tal, */ quando dizeis: “Voltai ao pó, 
fi lhos de Adão!”/ 4Pois mil anos 
para vós são como ontem,*/ qual vi-
gília de uma noite que passou. R.

3. 10Pode durar setenta anos nossa 
vida, */ os mais fortes talvez che-
guem a oitenta;/ a maior parte é ilu-
são e sofrimento:*/ passam depressa 
e também nós assim passamos. R.

4. 14Saciai-nos de manhã com vos-
so amor,*/ e exultaremos de alegria 
todo o dia!/ 16Manifestai a vossa 
obra a vossos servos,*/ e a seus fi lhos 
revelai a vossa glória! R.

Aclamação ao Evangelho – Ef 1,17-18
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos 

dê do saber o Espírito, para que conheçais 

a esperança, reservada para vós, como he-

rança! R.

EVANGELHO – Mc 12,13-17
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
Naquele tempo, 13as autoridades 

mandaram alguns fariseus e al-
guns partidários de Herodes, para 
apanharem Jesus em alguma pala-
vra. 14Quando chegaram, disseram 
a Jesus: “Mestre, sabemos que tu 
és verdadeiro, e não dás preferên-
cia a ninguém. Com efeito, tu não 
olhas para as aparências do ho-
mem, mas ensinas, com verdade, 
o caminho de Deus. Dize-nos: 
É lícito ou não pagar o imposto 
a César? Devemos pagar ou não?” 
15Jesus percebeu a hipocrisia deles, 
e respondeu: “Por que me tentais? 
Trazei-me uma moeda para que 
eu a veja”. 16Eles levaram a moe-
da, e Jesus perguntou: “De quem 
é a figura e a inscrição que estão 
nessa moeda?” Eles responderam: 
“De César”. 17Então Jesus disse: 
“Dai, pois, a César o que é de Cé-
sar, e a Deus o que é de Deus”. E 
eles ficaram admirados com Jesus. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Na moeda estava a foto de César e sua 

inscrição, portanto, foi necessário reco-

nhecer que a moeda pertencia a César 

(Mt 12,16). A resposta de Jesus desnor-

teia a todos: devolvei a César o que lhe 

pertence e dai a Deus o que é de Deus 

(v. 17). O que Jesus queria dizer com: 

“Dai a Deus o que é de Deus”? Se a moe-

da contendo a imagem de César perten-

ce a César, então cada pessoa pertence a 

Deus, pois contém em si sua imagem e 

semelhança; mesmo César, que se con-

siderava divino, também, como criatura 
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humana, pertence a Deus. Deus é o único 

rei e Senhor e um dia virá para formar 

novos céus e uma nova terra, onde ha-

bitará a justiça (2Pd 3,13). Se fôssemos 

mais conscientes de que cada um de nós 

é imagem de Deus, teríamos muito mais 

respeito uns pelos outros.

Preces da Comunidade
P. Conscientes de que somos todos ima-

gem e semelhança de Deus, peçamos a Ele 

pelas necessidades de todos.

R. Senhor, escutai a nossa prece!

1. Pela Igreja nos países onde os cristãos 

são proibidos de manifestar sua fé, para 

que continuem fi rmes em Cristo, nós vos 

pedimos.

2. Pelo nosso santo Padre, o Papa, e por to-

dos os bispos, para que sejam verdadeiros 

ícones do Cristo, nós vos pedimos.

3. Pelos governantes, para que se preocupem 

com o bem comum e com as necessidades 

de todos os cidadãos, nós vos pedimos.

4. Para que haja paz nos corações e em 

todo o mundo, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Ouvi e atendei, Senhor nosso Deus, estas 

nossas intenções. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Confi ados, ó Deus, no vosso 
amor de pai, acorremos ao altar com 
nossas oferendas; dai-nos, por vossa 
graça, ser purifi cados pela Eucaristia 
que celebramos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 16,6
Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 

ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, governai pelo vosso Es-
pírito aos que nutris com o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho. Dai-nos 
proclamar nossa fé não somente em 
palavras mas também na verdade de 
nossas ações, para que mereçamos 
entrar no reino dos céus. Por Cristo, 
nosso Senhor.

SS. MARCELINO E PEDRO   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que nos destes o apoio e a 

proteção do glorioso martírio dos santos 

Marcelino e Pedro, fazei que seu exemplo 

nos anime e sua oração nos sustente. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, Pai santo, as nossas oferendas 

na comemoração dos vossos santos már-

tires e dai-nos a graça de não vacilar ao 

proclamarmos nossa fé. Por Cristo, nosso 

Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus que, de modo admirável, ma-

nifestastes em vossos mártires o mistério 

da cruz, concedei que, fortalecidos por 

este sacrifício, possamos seguir fi elmente 

a Cristo e participar na Igreja da obra de 

salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Carlos Lema Garcia (1985). Ordenação Epis-

copal: Dom José Francisco Rezende Dias (2001).

MEMÓRIA FACULTATIVA
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Biografia – S. Carlos Lwanga e Companheiros
Entre 1885 e 1887 uma centena de cristãos, 

dentre os quais alguns anglicanos, foram 

vítimas da perseguição em Uganda. Carlos 

Lwanga foi exemplo para seus doze com-

panheiros, alguns deles apenas batizados 

e muitos jovens, todos felizes em associar 

seu sacrifício àquele de Cristo (Kampala, 

3 de junho de 1886). Outros sofreram o 

martírio em datas diferentes. Carlos e seus 

21 companheiros são os primeiros mártires 

da África negra.

Antífona da Entrada – Mt 25,34
Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse 

do Reino preparado para vós desde o prin-

cípio do mundo, aleluia!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Caríssimos irmãos e irmãs, 

voltamo-nos cheios de confiança ao Se-

nhor, por meio desta celebração, para que 

ele manifeste a sua misericórdia por to-

dos nós.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que fi zestes do san-
gue dos mártires semente de novos 
cristãos, concedei que o campo da 
vossa Igreja, regado pelo sangue de 
São Carlos e seus companheiros, 
produza sempre abundante colhei-
ta. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espíri-
to Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Tm 1,1-3.6-12
Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que 

recebeste pela imposição das minhas mãos.
Início da Segunda Carta de São Paulo a 
Timóteo
1Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo pelo 
desígnio de Deus referente à pro-
messa de vida que temos em Cris-
to Jesus, 2a Timóteo, meu querido 
fi lho: Graça, misericórdia e paz da 
parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, 
nosso Senhor! 3Dou graças a Deus, 
– a quem sirvo com a consciência 
pura, como aprendi dos meus ante-
passados –, quando me lembro de ti, 
dia e noite, nas minhas orações. 6Por 
este motivo, exorto-te a reavivar a 
chama do dom de Deus que rece-
beste pela imposição das minhas 
mãos. 7Pois Deus não nos deu um 
espírito de timidez mas de fortaleza, 
de amor e sobriedade. 8Não te en-
vergonhes do testemunho de Nosso 
Senhor nem de mim, seu prisionei-
ro, mas sofre comigo pelo Evange-
lho, fortifi cado pelo poder de Deus. 
9Deus nos salvou e nos chamou com 
uma vocação santa, não devido às 
nossas obras, mas em virtude do seu 
desígnio e da sua graça, que nos foi 
dada em Cristo Jesus desde toda a 
eternidade. 10Esta graça foi revelada 
agora, pela manifestação de nosso 

DIA 3 DE JUNHO
VERMELHO – 4ª FEIRA. S. CARLOS LWANGA E COMPS MTS, MEMÓRIA.

(OFÍCIO DA MEMÓRIA – PREFÁCIO DOS MÁRTIRES)
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Salvador, Jesus Cristo. Ele não só 
destruiu a morte, como também fez 
brilhar a vida e a imortalidade por 
meio do Evangelho, 11do qual fui 
constituído anunciador, apóstolo e 
mestre. 12Esta é a causa pela qual es-
tou sofrendo, mas não me envergo-
nho, porque sei em quem coloquei a 
minha fé. E tenho a certeza de que 
ele é capaz de guardar aquilo que 
me foi confi ado até ao grande dia. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 122(123),1-2a.2bcd (R. 1a)

R. Ó Senhor, para vós eu levanto 
meus olhos.
1. 1Eu levanto os meus olhos para 
vós,*/ que habitais nos altos céus./ 
2aComo os olhos dos escravos estão 
fi tos*/ nas mãos do seu senhor. R.

2. bComo os olhos das escravas estão 
fi tos */ nas mãos de sua senhora,/ 
cassim os nossos olhos, no Senhor,*/ 
daté de nós ter piedade. R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 11,25a.26
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu sou a ressurreição eu sou a vida, quem 

crê em mim, ainda que morra, viverá. R.

EVANGELHO – Mc 12,18-27
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos!

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
Naquele tempo, 18vieram ter com 
Jesus alguns saduceus, os quais afi r-
mam que não existe ressurreição e 
lhe propuseram este caso: 19“Mestre, 
Moisés deu-nos esta prescrição: Se 
morrer o irmão de alguém, e deixar 

a esposa sem fi lhos, o irmão desse 
homem deve casar-se com a viú-
va, a fi m de garantir a descendên-
cia de seu irmão”. 20Ora, havia sete 
irmãos, o mais velho casou-se, e 
morreu sem deixar descendência. 
21O segundo casou-se com a viúva, 
e morreu sem deixar descendência. 
E a mesma coisa aconteceu com o 
terceiro. 22E nenhum dos sete dei-
xou descendência. Por último, mor-
reu também a mulher. 23Na ressur-
reição, quando eles ressuscitarem, 
de quem será ela mulher? Por que 
os sete se casaram com ela!” 24Jesus 
respondeu: “Acaso, vós não estais 
enganados, por não conhecerdes as 
Escrituras, nem o poder de Deus? 
25Com efeito, quando os mortos res-
suscitarem, os homens e as mulheres 
não se casarão, pois serão como os 
anjos do céu. 26Quanto ao fato da 
ressurreição dos mortos, não lestes, 
no livro de Moisés, na passagem da 
sarça ardente, como Deus lhe falou: 
‘eu sou o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaac e o Deus de Jacó’? 27Ora, 
ele não é Deus de mortos, mas de 
vivos! Vós estais muito enganados”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Após a entrada messiânica em Jerusalém 

(Mc 11,1-11), em uma controvérsia com 

os saduceus (Mc 12,18), Jesus afirma a 

realidade da ressurreição, que manifesta a 

plenitude da revelação, testemunhada nas 

Escrituras, e é uma manifestação do po-

der de Deus (v. 24). Com a Paixão, Morte 
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31 3DIA 

e Ressurreição de Jesus, o Reino já está no 

meio de nós, mas ainda não em plenitude. 

A Igreja, comunidade dos remidos pelo 

Sangue de Cristo, pertence ao seu Es-

poso e participa dos dons dele. Assim, a 

comunidade dos fiéis, pelos Sacramentos, 

é vivificada na graça Pascal e comunga da 

vida nova, participando dos sofrimentos 

de Cristo e experimentando o poder da 

sua ressurreição (Fl 3,10). A Ressurreição 

se dará plenamente na volta de Cristo, no 

fim dos tempos, mas já atua em nós, desde 

o nosso Batismo, como gérmen de Vida 

Eterna, e dela comungamos na Eucaris-

tia. É esta fé que sustentou os apóstolos 

no testemunho de Cristo e do Evange-

lho, como vemos na Carta de São Paulo a 

Timóteo (2Tm 1,9-11).

Preces da Comunidade
P. Apresentemos a Deus Pai, fonte da 

vida, por meio de Jesus, as nossas preces 

e peçamos:

R. Senhor da vida, atendei-nos e 

santifi cai-nos!

1. Fortalecei o santo Padre, e todo o clero, 

na missão de educar na fé os fi éis e alimen-

tá-los com a Palavra e os Sacramentos, nós 

vos pedimos.

2. Congregai na vossa Igreja os homens e 

as mulheres que buscam viver na verdade 

de suas consciências, mas que ainda não 

abraçaram a fé em Cristo, nós vos pedimos.

3. Suscitai vocações sacerdotais e religiosas em 

meio ao vosso povo, a fi m de que sejam um 

sinal da presença do Reino em nosso mundo, 

preparando a vinda de Cristo, nós vos pedimos.

4. Iluminai o olhar dos que choram a per-

da de seus entes queridos com a verdade 

da ressurreição, a fi m de que a certeza da 

imortalidade em Cristo console seus cora-

ções, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai Santo, nós vos bendizemos por Je-

sus, nossa vida e ressurreição. Acolhei estas 

nossas preces e fortalecei-nos na fé. Por 

Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Nós vos apresentamos, ó Pai, 
nossas oferendas e vos suplicamos 
humildemente: assim como destes 
a vossos mártires a força de pre-
ferir a morte ao pecado, fazei-nos 
inteiramente dedicados ao serviço 
do vosso altar. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da Comunhão – Ap 2,7
Darei ao vencedor o fruto da árvore da vida 

que está no paraíso de meu Deus, aleluia.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Participamos, ó Deus, da Eu-
caristia, comemorando a vitória de 
vossos mártires; fazei que os mes-
mos sacramentos que lhes deram 
a força de suportar as torturas, nos 
tornem constantes na fé e na cari-
dade em meio a todas as provações. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Bru-

no Pedron (1944); Dom Moacir Silva Arantes 

(1969). Ordenação Presbiteral: Dom Aldo Mon-

giano (1943). Ordenação Episcopal: Dom Alfredo 

Schäffl  er (2000).
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Antífona da Entrada – Sl 24,16.18
Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 

pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha 

miséria e minha dor e perdoai todos os 

meus pecados!

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

atentos à palavra que nos será proclama-

da. Por ser Palavra de Deus, ela é trans-

formadora e faz de nós novas criaturas.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, cuja providência jamais 
falha, nós vos suplicamos humilde-
mente: afastai de nós o que é noci-
vo, e concedei-nos tudo o que for 
útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Tm 2,8-15
A Palavra de Deus não está algemada. 

Se com ele morremos, com ele viveremos.
Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo
Caríssimo, 8lembra-te de Jesus Cris-
to, da descendência de Davi, ressus-
citado dentre os mortos, segundo 
o meu evangelho. 9Por ele eu estou 
sofrendo até às algemas, como se eu 
fosse um malfeitor; mas a palavra de 
Deus não está algemada. 10Por isso 
suporto qualquer coisa pelos eleitos, 
para que eles também alcancem a 
salvação, que está em Cristo Jesus, 
com a glória eterna. 11Merece fé esta 

palavra: se com ele morremos, com 
ele viveremos. 12Se com ele fi camos 
fi rmes, com ele reinaremos. Se nós 
o negamos, também ele nos negará. 
13Se lhe somos infi éis, ele permane-
ce fi el, pois não pode negar-se a si 
mesmo. 14Lembra-lhes tais coisas 
e conjura-os por Deus a evitarem 
discussões vãs, que de nada servem 
a não ser para a perdição dos ouvin-
tes. 15Empenha-te em apresentar-te 
diante de Deus como homem dig-
no de aprovação, como operário que 
não tem de que se envergonhar, mas 
expõe corretamente a palavra da 
verdade. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 24(25),4bc-5ab.8-9.10 e 14 (R. 4b)

R. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos!
1. 4bMostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos,*/ ce fazei-me conhecer a 
vossa estrada!/ 5aVossa verdade me 
oriente e me conduza,*/ bporque 
sois o Deus da minha salvação. R.

2. 8O Senhor é piedade e retidão,*/ 
e reconduz ao bom caminho os pe-
cadores./ 9Ele dirige os humildes na 
justiça,*/ e aos pobres ele ensina o 
seu caminho. R.

3. 10Verdade e amor são os caminhos 
do Senhor */ para quem guarda 
sua Aliança e seus preceitos./ 14O 
Senhor se torna íntimo aos que o 

DIA 4 DE JUNHO
VERDE – 5ª FEIRA DA 9ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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33 4DIA 

temem */ e lhes dá a conhecer sua 
Aliança. R.

Aclamação ao Evangelho – 2Tm 1,10
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho a luz e a 

vida imperecíveis. R.

EVANGELHO – Mc 12,28b-34
Não existe outro mandamento maior do que estes.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
Naquele tempo, 28um mestre da Lei 
aproximou-se de Jesus e perguntou-
-lhe: “Qual é o primeiro de todos os 
mandamentos?” 29Jesus respondeu: 
“O primeiro é este: Ouve, ó Israel! 
O Senhor nosso Deus é o único Se-
nhor. 30Amarás o Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, de toda a tua 
alma, de todo o teu entendimento e 
com toda a tua força! 31O segundo 
mandamento é: Amarás o teu pró-
ximo como a ti mesmo! Não existe 
outro mandamento maior do que 
estes”. 32O mestre da Lei disse a Je-
sus: “Muito bem, Mestre! Na verda-
de, é como disseste: Ele é o único 
Deus e não existe outro além dele. 
33Amá-lo de todo o coração, de toda 
a mente, e com toda a força, e amar 
o próximo como a si mesmo é me-
lhor do que todos os holocaustos e 
sacrifícios”. 34Jesus viu que ele tinha 
respondido com inteligência, e dis-
se: “Tu não estás longe do Reino 
de Deus”. E ninguém mais tinha 
coragem de fazer perguntas a Jesus. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
No meio da primeira leitura, da 2ª Carta 

a Timóteo, há uma “palavra” que Pau-

lo declara “digna de fé” (2,11). Trata-se 

de quatro posturas que o cristão pode 

assumir em sua relação de discípulo de 

Cristo. Ele pode “morrer com ele” e então 

pode ter certeza que com Cristo viverá. 

Ele pode “sofrer com ele” e assim ter ple-

na segurança de que com Cristo reinará. 

Tragicamente, ele pode negar o Mestre, o 

qual, por sua parte, também o negará. A 

afirmação mais bonita, Paulo reserva para 

o fim. O cristão pode, por fraqueza, ser 

infiel em seu seguimento. Paulo reconhe-

ce – graças a Deus – a diferença crucial 

entre a fragilidade de uma infidelidade e 

a dureza de uma apostasia. Como é que 

Paulo descreve a situação do cristão que 

cai na infidelidade? “Se lhe somos infiéis, 

ele, no entanto, permanece fiel, pois não 

pode negar-se a si mesmo” (v. 13). Cristo 

não nos abandona em nossos momentos 

de infidelidade. Contanto que não o ne-

guemos categoricamente, ele nos consi-

dera como uma só coisa consigo mesmo, 

e não podendo negar-se a si mesmo, tam-

pouco pode nos negar. Que consolo para 

nós, cristãos, com as nossas oscilações e 

deslizes. Esta é a Boa-Nova: “Ele perma-

nece fiel”.

Preces da Comunidade
P. Peçamos pelo dom da perseverança, para 

que possamos permanecer fi éis a Cristo as-

sim como ele sempre permanece fi el a nós. 

Peçamos:

R. Quem persevera até o fi m, este será 

salvo!

JUN2020_igreja_em_oraça ̃o_BETA8.indd   33JUN2020_igreja_em_orac ̧a ̃o_BETA8.indd   33 17/02/2020   16:1217/02/2020   16:12



345DIA 

1. Pelo Papa e os bispos, para que possam 

ser fi éis guardiões do depósito da fé, nós 

vos pedimos.

R. Quem persevera até o fi m, este será 

salvo!

2. Pelos religiosos e as religiosas, para que 

permaneçam fi éis aos votos que professa-

ram, nós vos pedimos.

3. Pelos sacerdotes, para que as suas vidas 

manifestem a santidade de sua vocação, 

nós vos pedimos.

4. Pelos casais, para que sua fi delidade mú-

tua seja uma imagem fi el da unidade entre 

Cristo e a Igreja, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, Deus eternamente fi el, 

concedei-nos a graça de manifestar a vos-

sa fi delidade aos homens e mulheres de 

nosso tempo. Vós que viveis e reinais para 

sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Confi ados, ó Deus, no vosso amor 
de pai, acorremos ao altar com nossas 
oferendas; dai-nos, por vossa graça, 
ser purifi cados pela Eucaristia que 
celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 16,6
Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 

ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, governai pelo vosso Espíri-
to aos que nutris com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho. Dai-nos proclamar 
nossa fé não somente em palavras mas 
também na verdade de nossas ações, 
para que mereçamos entrar no reino 
dos céus. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Episcopal: Dom 

Benedito Araújo (2011); Dom Carlos Rômulo Gon-

çalves e Silva (2017).

Biografia – S. Bonifácio
Vinfrido, chamado Bonifácio pelo Papa 

Gregório II, nasceu na Inglaterra. Tor-

nou-se monge beneditino em Exeter. Foi 

enviado, a partir de 719, como evangeli-

zador dos povos germânicos. Promoveu a 

reforma da igreja na França e colaborou 

para o desenvolvimento religioso de sua 

pátria de origem, mantendo constante 

contato com os Papas. Tornou-se o Bispo 

de Mogúncia (Alemanha). Foi martiriza-

do em Dokkum (Holanda), a 5 de junho 

de 754, enquanto evangelizava os frisões 

(“Um povo de marinheiros”). Seu corpo 

é conservado na abadia de Fulda, que se 

tornou o santuário nacional dos alemães 

católicos.

Antífona da Entrada
Este Santo lutou até à morte pela lei de seu 

Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, 

DIA 5 DE JUNHO
VERMELHO – 6ª FEIRA. S. BONIFÁCIO BMT, MEMÓRIA.

1ª SEXTA-FEIRA DO MÊS.
(PREFÁCIO DOS MÁRTIRES)
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pois se apoiava numa rocha inabalável.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Desejosos de encontrarmos 

em Cristo a força que nos ajuda em toda 

circunstância, iniciemos nossa celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Interceda por nós, ó Deus, o 
mártir são Bonifácio, para que guar-
demos fi elmente e proclamemos em 
nossas obras a fé que ele ensinou 
com a sua palavra e testemunhou 
com o seu sangue. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Tm 3,10-17
Todos os que quiserem levar uma vida fervorosa 

em Cristo Jesus, serão perseguidos.
Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo
Caríssimo, 10tu me tens seguido 
fi elmente no ensino, no procedi-
mento, nos projetos, na fé, na pa-
ciência, no amor, na perseverança, 
11nas perseguições e nos sofrimen-
tos que suportei em Antioquia, 
Icônio e Listra. E que perseguições 
sofri! Mas de todas elas o Senhor 
me livrou. 12Aliás, todos os que 
quiserem levar uma vida fervorosa 
em Cristo Jesus, serão perseguidos. 
13Os homens maus e sedutores irão 
de mal a pior, enganando e sendo 
enganados. 14Permanece fi rme na-
quilo que aprendeste e aceitaste 
como verdade; tu sabes de quem o 
aprendeste. 15Desde a infância co-
nheces as Sagradas Escrituras: elas 

têm o poder de te comunicar a sa-
bedoria que conduz à salvação pela 
fé em Cristo Jesus. 16Toda a Es-
critura é inspirada por Deus e útil 
para ensinar, para argumentar, para 
corrigir e para educar na justiça, 17a 
fi m de que o homem de Deus seja 
perfeito e qualifi cado para toda boa 
obra. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 118(119),157.160.161.165.166.168 (R. 165a)

R. Os que amam vossa lei, têm 
grande paz!
1. 157Tantos são os que me afl igem e 
perseguem,*/ mas eu nunca deixarei 
vossa Aliança! R.

2. 160Vossa palavra é fundada na ver-
dade,*/ os vossos justos julgamentos 
são eternos. R.

3. 161Os poderosos me perseguem 
sem motivo; */ meu coração, porém, 
só teme a vossa lei. R.

4. 165Os que amam vossa lei têm 
grande paz,*/ e não há nada que os 
faça tropeçar. R.

5. 166Ó Senhor, de vós espero a sal-
vação,*/ pois eu cumpro sem cessar 
vossos preceitos. R.

6. 168Serei fi el à vossa lei, vossa 
Aliança; */ os meus caminhos estão 
todos ante vós. 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.
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EVANGELHO – Mc 12,35-37
Como é que os mestres da Lei dizem 

que o Messias é Filho de Davi?
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Marcos.
Naquele tempo, 35Jesus ensinava no 
Templo, dizendo: “Como é que os 
mestres da Lei dizem que o Messias 
é Filho de Davi? 36O próprio Davi, 
movido pelo Espírito Santo, falou: 
‘Disse o Senhor ao meu Senhor: 
senta-te à minha direita, até que eu 
ponha teus inimigos debaixo dos 
teus pés’. 37Portanto, o próprio Davi 
chama o Messias de Senhor. Como 
é que ele pode então ser seu fi lho?” 
E uma grande multidão o escutava 
com prazer. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
“Todos os que quiserem viver piedosa-

mente no Cristo Jesus serão perseguidos” 

(2Tm 3,12). São Paulo nos recorda hoje 

uma verdade essencial: o fato de fazermos 

o bem não necessariamente atrai o bem 

da parte dos homens. De nossa parte, só 

podemos imitar Timóteo, permanecendo 

nas verdades que aprendemos (v. 14). O 

Evangelho nos mostra o próprio Jesus vi-

vendo isso, pois ao tentar abrir os olhos 

dos escribas para que reconhecessem que 

era ele o Messias, incorreu na ira letal 

daqueles homens. Que a participação na 

Eucaristia, na confissão e nos demais sa-

cramentos nos instrua para toda obra boa 

e faça de nós perfeitos homens e mulhe-

res de Deus (2Tm 3,17).

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

elevemos a Deus as nossas preces:

R. Dai-nos, Senhor, a vossa graça!

1. Por nosso santo Padre, o Papa Francis-

co, para que suas palavras e seus exemplos 

ajudem muitos cristãos em sua fé, nós vos 

pedimos.

2. Pelos cristãos perseguidos ao redor do 

mundo, para que seu testemunho reforce a 

fé daqueles que não padecem perseguição, 

nós vos pedimos.

3. Por todos os batizados, para que imitem 

a humildade e a mansidão do Sagrado Co-

ração de Jesus, nós vos pedimos.

4. Pelas populações indígenas e ribeirinhas, 

para que jamais lhes faltem os evangeliza-

dores de que necessitam, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Ouvi com amor, ó Pai, estas nossas súpli-

cas e conformai-nos sempre mais ao Co-

ração de vosso amado Filho, que convosco 

vive e reina para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Santifi cai, ó Deus, com a vossa 
bênção, as nossas oferendas e acen-
dei em nós o fogo do vosso amor, 
que levou são Bonifácio, a vencer os 
tormentos do martírio. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Mt 16,24
Quem quiser ser meu discípulo, renuncie 

a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz 

o Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, que estes sagrados misté-
rios nos concedam a fortaleza de âni-
mo que levou vosso mártir são Boni-
fácio, a vos servir fi elmente e a vencer 
o martírio. Por Cristo, nosso Senhor.
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SAGRADO CORAÇÃO   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor Deus, revesti-nos das virtu-

des do Coração de vosso Filho e infl a-

mai-nos com seu amor, para que, asse-

melhando-nos a ele, possamos participar 

da redenção eterna. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.

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

sa imensa caridade nos destes o vosso Filho 

único, fazei que, formando com ele um só 

corpo, possamos oferecer-vos um culto 

digno de vós. Por Cristo, nosso Senhor.

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 Flávio 

Giovenale (1954); Dom Roberto Francisco Ferre-

ría Paz (1953). Ordenação Presbiteral: Dom Mar-

cos Marian Piatek (1980). Ordenação Episcopal: 

Dom José Clemente Weber (1994); Dom Orlando 

Brandes (1994); Dom Santiago Sánchez Sebastián 

(2016).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – S. Norberto
S. Norberto nasceu na Alemanha, entre os 

anos de 1080-1085. Na juventude levou 

uma vida mundana, vindo depois a con-

verter-se. Sob o infl uxo da Reforma Gre-

goriana, propugnada pelo Papa Gregório 

VII, fundou a Ordem dos Premonstraten-

ses, que buscava integrar o ideal monástico 

e contemplativo com a pregação e a ati-

vidade missionária. Foi nomeado bispo de 

Magdeburgo em 1126, onde veio a falecer 

em 1134.

Antífona da Entrada – Sl 24,16.18
Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, 

pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha 

miséria e minha dor e perdoai todos os 

meus pecados!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): A pobre viúva do Evangelho 

de hoje nos ensina que não precisamos 

de muitas coisas para agradarmos a Deus. 

O Pai eterno fica feliz com a nossa ofer-

ta feita de coração sincero, não importa 

quão pobre seja. Ao iniciarmos essa cele-

bração, não tenhamos receio de oferecer a 

Cristo a nossa pobreza, já que ele, sendo 

rico, tornou-se pobre para nos enriquecer 

com a sua pobreza.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, cuja providência 

DIA 6 DE JUNHO
VERDE – SÁBADO DA 9ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – S. NORBERTO B, MFAC.
BRANCO – NOSSA SENHORA NO SÁBADO, MFAC.
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jamais falha, nós vos suplicamos 
humildemente: afastai de nós o que 
é nocivo, e concedei-nos tudo o 
que for útil. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Tm 4,1-8
Desempenha o teu serviço de pregador do Evangelho. 

Eu já estou para ser derramado em sacrifício; 
o Senhor me dará a coroa da justiça.

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo
Caríssimo, 1diante de Deus e de 
Cristo Jesus, que há de vir a julgar 
os vivos e os mortos, e em virtude da 
sua manifestação gloriosa e do seu 
Reino, eu te peço com insistência: 
2proclama a palavra, insiste oportu-
na ou importunamente, argumenta, 
repreende, aconselha, com toda a 
paciência e doutrina. 3Pois vai che-
gar o tempo em que não suportarão 
a sã doutrina, mas, com o prurido 
da curiosidade nos ouvidos, se ro-
dearão de mestres ao sabor de seus 
próprios caprichos. 4E assim, dei-
xando de ouvir a verdade, se des-
viarão para as fábulas. 5Tu, porém, 
mostra vigilância em tudo, suporta 
o sofrimento, desempenha o teu 
serviço de pregador do Evangelho, 
cumpre com perfeição o teu minis-
tério. Sê sóbrio. 6Quanto a mim, 
eu já estou para ser derramado em 
sacrifício; aproxima-se o momen-
to de minha partida. 7Combati o 
bom combate, completei a corrida, 

guardei a fé. 8Agora está reservada 
para mim a coroa da justiça, que o 
Senhor, justo juiz, me dará naque-
le dia; e não somente a mim, mas 
também a todos que esperam com 
amor a sua manifestação gloriosa. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 70(71),8-9.14-15ab.16-17.22 (R. 15a)

R. Minha boca anunciará vossa 
justiça.
1. 8Vosso louvor é transbordante de 
meus lábios,*/ cantam eles vossa 
glória o dia inteiro./ 9Não me dei-
xeis quando chegar minha velhice,*/ 
não me falteis quando faltarem mi-
nhas forças! R.

2. 14Eu, porém, sempre em vós con-
fi arei,*/ sempre mais aumentarei 
vosso louvor!/ 15a Minha boca anun-
ciará todos os dias*/ bvossa justiça e 
vossas graças incontáveis. R.

3. 16Cantarei vossos portentos, ó Se-
nhor,*/ lembrarei vossa justiça sem 
igual!/ 17Vós me ensinastes desde a 
minha juventude,*/ e até hoje canto 
as vossas maravilhas. R.

4. 22Então, vos cantarei ao som da 
harpa,*/ celebrando vosso amor 
sempre fi el;/ para louvar-vos tocarei 
a minha cítara,*/ glorifi cando-vos, ó 
Santo de Israel! R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 5,3
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Felizes os humildes de espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus. R.
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EVANGELHO – Mc 12,38-44
Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
Naquele tempo, 38Jesus dizia, no seu 
ensinamento, à multidão: “Tomai 
cuidado com os doutores da Lei! 
Eles gostam de andar com roupas 
vistosas, de ser cumprimentados 
nas praças públicas; 39gostam das 
primeiras cadeiras nas sinagogas e 
dos melhores lugares nos banquetes. 
40Eles devoram as casas das viúvas, 
fi ngindo fazer longas orações. Por 
isso eles receberão a pior condena-
ção”. 41Jesus estava sentado no Tem-
plo, diante do cofre das esmolas, e 
observava como a multidão deposi-
tava suas moedas no cofre. Muitos 
ricos depositavam grandes quantias. 
42Então chegou uma pobre viú-
va que deu duas pequenas moedas, 
que não valiam quase nada. 43Jesus 
chamou os discípulos e disse: “Em 
verdade vos digo, esta pobre viúva 
deu mais do que todos os outros 
que ofereceram esmolas. 44Todos 
deram do que tinham de sobra, en-
quanto ela, na sua pobreza, ofereceu 
tudo aquilo que possuía para viver”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Na primeira leitura, São Paulo está ins-

truindo o jovem Timóteo no caminho do 

discipulado. Conforme disse o próprio Je-

sus: “o discípulo não está acima do mestre; 

todo discípulo bem formado será como o 

mestre” (Lc 6,40). Como seu mestre, São 

Paulo está pedindo a Timóteo que imi-

te Jesus, tal como o vemos no Evangelho 

hoje: falando abertamente sobre a realida-

de dos doutores da lei, que gostam disso e 

daquilo, mas não anunciam a verdade. Es-

ses são os que, como São Paulo também 

nos indicou, deixando de ouvir a verdade, 

desviaram-se para as fábulas, ao sabor de 

seus próprios caprichos (2Tm 4,4). Jesus, 

fiel ao seu ministério, anuncia abertamen-

te essa falsidade, bem como a verdadeira 

piedade contida em uma doação aparen-

temente insignificante (Mc 12,38-40.43). 

O modo como Jesus agiu hoje é o que 

São Paulo propõe a Timóteo e também 

a cada um de nós. Ser um fiel seguidor 

de Jesus implica, muitas vezes, expor-se e 

posicionar-se claramente contra a menti-

ra, a falsidade, a hipocrisia, ainda que isso 

pareça inoportuno, gere queixas e atraia 

incompreensões e mesmo perseguições. 

Mas combatamos o bom combate, porque 

a coroa de justiça que São Paulo espera 

receber também está reservada a cada um 

de nós (2Tm 4,7-8).

Preces da Comunidade
P. Apresentemos ao Pai, por meio de seu 

Filho Jesus, nosso Senhor, nossos pedidos e 

nossas intenções e digamos com confi ança:

R. Escutai, Senhor, a nossa prece!

1. Pelo Santo Padre, por suas necessidades 

e intenções, bem como por todos os seus 

colaboradores mais próximos, a fi m de que 

sejam sempre sustentados e fortalecidos 

com o Espírito Santo em seu bom comba-

te e em sua corrida de guardar e anunciar a 

fé, nós vos pedimos.

2. Por nossos líderes políticos, magistrados e 
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governantes, para que não sejam como aque-

les que apenas gostam de andar com roupas 

vistosas, de serem cumprimentados e de ocu-

parem os primeiros lugares, mas que efetiva-

mente estejam comprometidos com a verda-

de, a justiça e o bem comum, nós vos pedimos.

R. Escutai, Senhor, a nossa prece!

3. Por nossos irmãos sofredores mais ne-

cessitados, a fi m de que a benevolência di-

vina os ampare e suscite mais pessoas que 

lhes mostrem a face bondosa e generosa de 

Deus, nós vos pedimos.

4. Por cada um de nós, para que sejamos 

mais fi éis ao Evangelho em nossas atitu-

des e assim manifestemos com nossas vi-

das o verdadeiro rosto de Cristo, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)

P. Ouvi, ó Pai benigno, esses nossos pedi-

dos e atendei-nos em vosso amor, a fi m de 

que, sustentados por vossa graça, vossos 

olhos sempre nos encontrem praticando o 

bem. Por Cristo, nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Confi ados, ó Deus, no vosso 
amor de pai, acorremos ao altar com 
nossas oferendas; dai-nos, por vossa 
graça, ser purifi cados pela Eucaristia 
que celebramos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 16,6
Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me 

ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, governai pelo vosso Es-
pírito aos que nutris com o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho. Dai-nos 
proclamar nossa fé não somente em 
palavras mas também na verdade de 
nossas ações, para que mereçamos 
entrar no reino dos céus. Por Cristo, 
nosso Senhor.

SÃO NORBERTO   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que fi zestes do Bispo são 

Norberto fi el ministro da vossa Igreja pela 

oração e zelo pastoral, concedei por suas 

preces que o vosso povo encontre sempre 

pastores segundo o vosso coração, que o 

alimentem para a vida eterna. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-

dade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício 

que vamos oferecer em vosso altar na festa 

de são Norberto, para que, alcançando-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 Norberto, procuremos proclamar a 

fé que abraçou e praticar a doutrina que 

ensinou. Por Cristo, nosso Senhor.

NOSSA SENHORA   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor nosso Deus, concedei-nos sem-

pre a 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, 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 na festa da Virgem 

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

servindo ao mistério da nossa Redenção. 

Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Sílvio Gu-

terres Dutra (1966); Dom Waldemar Passini Dalbe-

llo (1966); Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva (1968).

Sugestões para a celebração
1. Enfeitar a igreja com ícones que retratem 

a Santíssima Trindade.

2. Os cantos e músicas devem expressar o sen-

tido de cada domingo. Podem ser cantados: 

Bendito sejas tu; Ó Senhor, nosso Deus como 

é grande... Sl 8; Ó Trindade, vos louvamos, e 

outros afi ns.

3. Os fi éis, congregados para formar uma 

Igreja pascal, ao celebrar a festa do Senhor 

presente no meio deles, esperam muito da 

pregação e dela poderão tirar fruto abundan-

te. Contanto que ela seja simples, clara, direta 

e adaptada, profundamente aderente ao en-

sinamento evangélico e fi el ao magistério da 

Igreja. Para isso é necessário que a homilia 

seja bem preparada, relativamente curta e 

procure prender a atenção dos fi éis. (Anima-

ção da vida litúrgica no Brasil, n. 277).

Antífona da Entrada
Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho 

Unigênito e bendito o Espírito Santo. 

Deus foi misericordioso para conosco.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Neste domingo, dia do Senhor, 

celebramos a solenidade da Trindade 

Santa, Deus que é comunidade de amor. 

Deixemo-nos envolver por este mistério 

e manifestemos ao Senhor a nossa fé, a 

qual é alimentada por sua graça eficaz.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao 
mundo a Palavra da verdade e o Es-
pírito santifi cador, revelastes o vosso 
inefável mistério. Fazei que, profes-
sando a verdadeira fé, reconheçamos 
a glória da Trindade e adoremos a 
Unidade onipotente. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Ex 34,4b-6.8-9
Senhor, Senhor! Deus misericordioso e clemente.

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 4bMoisés levantou-se, 

DIA 7 DE JUNHO
10º DOMINGO DO TC. SANTÍSSIMA TRINDADE

BRANCO – SOLENIDADE. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO PRÓPRIO)
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quando ainda era noite, e subiu ao 
monte Sinai, como o Senhor lhe 
havia mandado, levando consigo as 
duas tábuas de pedra. 5O Senhor 
desceu na nuvem e permaneceu 
com Moisés, e este invocou o nome 
do Senhor. 6Enquanto o Senhor 
passava diante dele, Moisés gritou: 
“Senhor, Senhor! Deus misericor-
dioso e clemente, paciente, rico 
em bondade e fi el”. 8Imediatamen-
te, Moisés curvou-se até o chão 9e, 
prostrado por terra, disse: “Senhor, 
se é verdade que gozo de teu favor, 
peço-te, caminha conosco; embora 
este seja um povo de cabeça dura, 
perdoa nossas culpas e nossos peca-
dos e acolhe-nos como propriedade 
tua”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Dn 3,52.53.54.55.56 (R. 52b)

R. A vós louvor, honra e glória 
eternamente!
1. 52Sede bendito, Senhor Deus de 
nossos pais. R.

2. Sede bendito, nome santo e glorio-
so. R.

3. 53No templo santo onde refulge a 
vossa glória. R.

4. 54E em vosso trono de poder vito-
rioso. R.

5. 55Sede bendito, que sondais as pro-
fundezas. R.

6. E superior aos querubins vos as-
sentais. R.

7. 56Sede bendito no celeste fi rma-
mento. R.

SEGUNDA LEITURA – 2Cor 13,11-13
A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e 

a comunhão do Espírito Santo.
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 
Coríntios
Irmãos: 11Alegrai-vos, trabalhai no 
vosso aperfeiçoamento, encorajai-
-vos, cultivai a concórdia, vivei em 
paz, e o Deus do amor e da paz esta-
rá convosco. 12Saudai-vos uns aos ou-
tros com o beijo santo. Todos os san-
tos vos saúdam. 13A graça do Senhor 
Jesus Cristo, o amor de Deus e a co-
munhão do Espírito Santo estejam 
com todos vós. Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Ap 1,8
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 

Divino, ao Deus que é, que era e que vem, 

pelos séculos. Amém. R.

EVANGELHO – Jo 3,16-18
Deus enviou seu Filho ao mundo, para 

que o mundo seja salvo por ele.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João.
16Deus amou tanto o mundo, que 
deu o seu Filho Unigênito, para 
que não morra todo o que nele 
crer, mas tenha a vida eterna. 17De 
fato, Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar o mun-
do, mas para que o mundo seja sal-
vo por ele. 18Quem nele crê, não é 
condenado, mas quem não crê, já 
está condenado, porque não acre-
ditou no nome do Filho Unigênito. 
Palavra da Salvação.
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Meditando a Palavra de Deus
Hoje, celebramos o maior mistério de 

nossa fé, nosso Deus Uno e Trino, e as 

leituras revelam-nos quem é Deus. A 

primeira leitura revela que Deus é Pai 

misericordioso, paciente, não age com 

precipitação, sabe esperar, dá sempre 

um prazo esperançoso a cada um de nós 

para nossa conversão, é rico em bonda-

de, nunca se irrita conosco, tolera nos-

sas misérias, dá coragem e força para 

enfrentarmos os desafios do dia a dia e 

jamais nos abandona, por pior que seja 

o pecado que tenhamos cometido, está 

sempre disposto a perdoar diante de um 

arrependimento sincero. Deus é sempre 

fiel e trata-nos como filhas e filhos mui-

to amados. A segunda leitura continua 

revelando quão amoroso é nosso Deus. 

Quando o ser humano dispensou Deus 

de sua vida pensando que poderia sub-

sistir sozinho, distanciou-se dele, fugiu 

de sua intimidade, rejeitou sua amizade, 

tornou-se indiferente a Deus e, como 

consequência, perdeu-se totalmente, 

vendo-se sem esperança de salvação. Mas 

Deus mostrou que sempre esteve próxi-

mo e, para resgatar o homem, saiu ao seu 

encontro por Jesus Cristo, seu Filho, para 

lhe oferecer amizade, amor, comunhão e 

salvação. O Evangelho que acabamos 

de ouvir revela-nos outra verdade ini-

maginável: o amor de Deus é também 

uma pessoa, o Espírito Santo que nos 

restaura e santifica para podermos viver 

eternamente com Deus. Deus nunca fe-

chou e jamais fechará as portas de seu 

coração, de sua amizade, mas respeita 

nossa opção; ele não obriga nenhum de 

seus filhos a voltar para casa; viver eter-

namente com Ele ou, então, desterrados 

fora da nossa verdadeira e definitiva casa, 

depende de nós. Sabemos quem é nosso 

Deus, mas não basta um conhecimen-

to teórico, não basta saber coisas sobre 

Ele e falar dele; isso ainda não é fé. É 

necessário entrar em contato com Deus, 

conversar com Ele pela oração; ter aber-

tura para Deus, escutá-lo, “encharcar-se” 

com sua Palavra nas Sagradas Escrituras 

e responder a Ele amando concretamen-

te as pessoas, começando com aquelas 

com as quais convivemos, porque Deus 

as ama e somos todos seus filhos e filhas.

Preces da Comunidade
CP. Irmãs e irmãos, elevemos ao Deus uno 

e trino, as nossas preces.

(resposta cantada ou rezada)

R. Escutai-nos, Senhor!

1. Fortalecei a vossa Igreja para que seja 

sempre uma comunidade viva, unida na 

caridade e na unidade, nós vos pedimos.

2. Iluminai os grupos que promovem, de 

diversas maneiras, a paz, a compreensão 

mútua, a tolerância e a concórdia, nós vos 

pedimos.

3. Pela força do vosso Espírito, que tudo 

renova, acompanhai esta nossa comuni-

dade para que, celebrando esta Eucaristia, 

cresçamos no sentimento de pertença e 

compromisso, nós vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Acolhei, ó Deus, estas nossas pre-

ces que confi antes vos apresentamos. Por 

Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.
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SOBRE AS OFERENDAS
CP. Senhor nosso Deus, pela invo-
cação do vosso nome, santifi cai as 
oferendas de vossos servos e servas, 
fazendo de nós uma oferenda eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor.

Prefácio:  O mistério da Santíssima Trindade.
V. O Senhor esteja convosco.

R. Ele está no meio de nós.

V. Corações ao alto.

R. O nosso coração está em Deus.

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

R. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação dar-vos graças, sempre e 

em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho 

único e o Espírito Santo sois um só Deus 

e um só Senhor. Não uma única pessoa, 

mas três pessoas num só Deus. Tudo o 

que revelastes e nós cremos a respeito de 

vossa glória atribuímos igualmente ao 

Filho e ao Espírito Santo. E, proclaman-

do que sois o Deus eterno e verdadeiro, 

adoramos cada uma das pessoas, na mes-

ma natureza e igual majestade. Unidos à 

multidão dos anjos e dos santos, nós vos 

aclamamos, jubilosos, cantando (dizendo) 

a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

Antífona da Comunhão – Gl 4,6
Porque sois fi lhos, Deus enviou aos vossos 

corações o Espírito do seu Filho, que cla-

ma: Abba, Pai!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Possa valer-nos, Senhor nosso 
Deus, a comunhão no vosso sacra-
mento, ao proclamarmos nossa fé na 
Trindade eterna e santa, e na sua in-
divisível Unidade Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Antoni-

no Migliore (1946). Ordenação Presbiteral: Dom 

José Negri (1986).

Biografia – Sto. Efrém
Efrém (Nísibe, atual Nizip na Turquia, 

nasceu em 306), diácono da Igreja Síria e 

criador de novos hinos litúrgicos, gozou de 

tanta fama no Oriente cristão que foi cha-

mado cantor de Cristo e da Virgem. Sua 

experiência mística inspirou-lhe extraordi-

nária sensibilidade de escritor e poeta. Foi 

também apelidado de “cítara do Espírito 

Santo”. Segundo o Chronicon edessenum 

(540), faleceu em Edessa, Síria (atualmen-

te Turquia), no dia 9 de junho de 373.

Antífona da Entrada – Sl 26,1-2
O Senhor é minha luz e minha salvação, a 

quem poderia eu temer? O Senhor é o ba-

luarte de minha vida, perante quem treme-

rei? Meus opressores e inimigos, são eles 

que vacilam e sucumbem.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Acolhamos, irmãos e irmãs, o 

DIA 8 DE JUNHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – STO. EFRÉM DIÁCONO DR, MFAC.
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45 8DIA 

alimento vital que o Senhor prepara para 

nós nesta celebração, com nossos corações 

repletos de gratidão pelos dons divinos.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, fonte de todo o bem, 
atendei ao nosso apelo e fazei-nos, 
por vossa inspiração, pensar o que é 
certo e realizá-lo com vossa ajuda. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 17,1-6
Elias, de pé, na presença do Deus de Israel.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias 1o profeta Elias, tes-
bita de Tesbi de Galaad, disse a 
Acab: “Pela vida do Senhor, o Deus 
de Israel, a quem sirvo, não haverá 
nestes anos nem orvalho nem chu-
va, senão quando eu disser!” 2E a pa-
lavra do Senhor foi dirigida a Elias 
nestes termos: 3“Parte daqui e toma 
a direção do oriente. Vai esconder-
-te junto à torrente de Carit, que 
está defronte ao Jordão. 4Lá beberás 
da torrente. E eu ordenei aos corvos 
que te deem alimento”. 5Elias par-
tiu e fez como o Senhor lhe tinha 
ordenado, e foi morar junto à tor-
rente de Carit, que está defronte 
ao Jordão. 6Os corvos traziam-lhe 
pão e carne, tanto de manhã como 
de tarde, e ele bebia da torrente. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 120(121),1-2.3-4.5-6.7-8 (R. 2)

R. Do Senhor é que me vem o meu 
socorro, do Senhor que fez o céu e 
fez a terra!

1. 1Eu levanto os meus olhos para os 
montes:*/ de onde pode vir o meu 
socorro?/ 2“Do Senhor é que me 
vem o meu socorro,*/ do Senhor 
que fez o céu e fez a terra!” R.

2. 3Ele não deixa tropeçarem os 
meus pés,*/ e não dorme quem te 
guarda e te vigia./ 4Oh! não! Ele não 
dorme nem cochila,*/ aquele que é o 
guarda de Israel! R.

3. 5O Senhor é o teu guarda, o teu 
vigia,*/ é uma sombra protetora à 
tua direita./ 6Não vai ferir-te o sol 
durante o dia,*/ nem a lua através de 
toda a noite. R.

4. 7O Senhor te guardará de todo o 
mal,*/ ele mesmo vai cuidar da tua 
vida!/ 8Deus te guarda na partida e 
na chegada.*/ Ele te guarda desde 
agora e para sempre! R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 5,12a
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Alegrai-vos, vós todos, porque grande 

há de ser a recompensa nos céus, que um 

dia, tereis! R.

EVANGELHO – Mt 5,1-12
Bem-aventurados os pobres em espírito.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, 1vendo Jesus as 
multidões, subiu ao monte e sen-
tou-se. Os discípulos aproximaram-
-se, 2e Jesus começou a ensiná-los: 
3“Bem-aventurados os pobres em 
espíritos, porque deles é o Reino dos 
Céus. 4Bem-aventurados os afl itos, 
porque serão consolados. 5Bem-
-aventurados os mansos, porque 
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possuirão a terra. 6Bem-aventura-
dos os que têm fome e sede de jus-
tiça, porque serão saciados. 7Bem-
-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 
8Bem-aventurados os puros de co-
ração, porque verão a Deus. 9Bem-
-aventurados os que promovem 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 persegui-
rem, e, mentindo, disserem todo 
tipo de mal contra vós, por causa de 
mim. 12Alegrai-vos e exultai, porque 
será grande a vossa recompensa nos 
céus. Do mesmo modo persegui-
ram os profetas que vieram antes de 
vós”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus, ao proclamar as bem-aventuranças, 

apresenta a todos os que vão a ele o ca-

minho da felicidade (bem-aventurado = 

beato = feliz). Jesus é o Bem-Aventurado 

do Pai; ele, o Verbo Encarnado, o Filho, 

assumiu e realizou a vontade do Pai, con-

duzido pelo Espírito Santo, cujo fruto 

é alegria (Gl 5,22). Nessa realização da 

vontade do Pai, Jesus foi verdadeiramente 

humilde, manso, aflito, faminto e seden-

to de justiça, misericordioso, pacífico e 

perseguido por causa da justiça. Viver as 

bem-aventuranças é empreender o cami-

nho de conformação a Cristo, participar 

da alegria dele. É experimentar, pela fé, 

que não somos mais nós que vivemos, mas 

é Cristo que vive em nós (Gl 2,20). Esse 

perder a nós mesmos para que Cristo 

viva em nós é o caminho da felicidade, da 

bem-aventurança, da beatitude. Cami-

nho que se inicia nesta vida, mas que nos 

conduzirá à Vida Eterna, à Vida Bem-

-Aventurada, na comunhão com Deus, 

com seus Anjos e Santos.

Preces da Comunidade
P. O Espírito Santo, hóspede de nossa 

alma, reza em nós continuamente. Movi-

dos pelo Espírito, elevemos por Cristo ao 

Pai do Céu as nossas preces e digamos:

R. Fazei de nós sinais vivos de vosso Amor!

1. Pela Igreja, para que manifeste sem-

pre mais a força vital do Evangelho, no 

contínuo testemunho de Cristo, nós vos 

pedimos.

2. Por todos os que creem em Cristo, a fi m 

de que cresçam na santidade pelo caminho 

das bem-aventuranças, nós vos pedimos.

3. Por nosso mundo, para que se volte com 

confi ança à Misericórdia Divina, a fi m 

de encontrar a paz tão desejada, nós vos 

pedimos.

4. Pelos falecidos, para que possam alcan-

çar a Misericórdia Divina e participar pela 

graça de Cristo da comunhão dos santos, 

nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai, rico em misericórdia, recebei essas 

preces que confi antes vos apresentamos. 

Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Senhor nosso Deus, vede nossa 
disposição em vos servir e acolhei 
nossa oferenda, para que este sacri-
fício vos seja agradável e nos faça 
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47 9DIA 

crescer na caridade. Por Cristo, nos-
so Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 17,3
Sois minha rocha, meu refúgio e Salva-

dor! Ó meu Deus, sois o rochedo que me 

abriga!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, que curais nossos ma-
les, agi em nós por esta Eucaristia, 
libertando-nos das más inclinações 
e orientando para o bem a nossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.

STO. EFRÉM   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Infundi, ó Deus, em nossos corações 

o Espírito Santo que inspirava ao diácono 

Efrém cantar os vossos mistérios e consa-

grar-se inteiramente ao vosso serviço. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Seja do vosso agrado, ó Pai, este sacri-

fício, celebrado na festa de santo Efrém e, 

seguindo seu exemplo, seja plena a nossa 

dedicação ao vosso louvor. Por Cristo, nos-

so Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos 

que saciastes com o Cristo que é pão da 

vida, para que, na festa de santo Efrém, 

possamos aprender a verdade e vivê-la com 

amor. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom José 

Moreira da Silva (1953). Ordenação Episcopal: 

Dom Darley José Kummer (2019).

MEMÓRIA FACULTATIVA

Biografia – São José de Anchieta
José de Anchieta Nasceu a 19 de março 

de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. 

Tendo ingressado na Província portugue-

sa da Companhia de Jesus, foi enviado 

dois anos depois às missões do Brasil. 

Ordenado sacerdote em 1566, foi esco-

lhido para superior da Comunidade de 

São Vicente e depois de São Paulo. Dez 

anos mais tarde foi nomeado provincial 

de toda a missão no Brasil, revelando-se 

um superior cheio de sabedoria e segu-

rança. Escreveu na língua dos indígenas 

uma gramática e, depois, um catecismo. 

Foi agraciado com o epíteto de “apóstolo 

do Brasil”. Faleceu a 9 de junho de 1597. 

Em 22 de junho de 1980, o Papa São 

João Paulo II inscreveu-o entre os Bem-

-aventurados. Foi canonizado por Papa 

Francisco em 4 de abril de 2014.

Antífona da Entrada
Estes são homens santos, que se tornaram 

DIA 9 DE JUNHO
BRANCO – 3ª FEIRA. SÃO JOSÉ DE ANCHIETA PRESB, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DOS PASTORES)
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amigos de Deus, gloriosos arautos de sua 

mensagem.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Hoje, festejamos São José de 

Anchieta, o grande evangelizador do 

Brasil. Com um espírito agradecido pelo 

dom da fé transmitido por apóstolos tais 

como ele, demos início à nossa celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Derramai, Senhor, sobre nós a 
vossa graça, a fi m de que, a exemplo 
do Bem-aventurado José de An-
chieta, apóstolo do Brasil, sirvamos 
fi elmente ao Evangelho, tornando-
-nos tudo para todos, e nos esforce-
mos em ganhar para vós nossos ir-
mãos no amor de Cristo. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 17,7-16
A farinha da vasilha não acabou conforme o que 

o Senhor tinha dito por intermédio de Elias.
Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, 7secou a torrente do 
lugar onde Elias estava escondido, 
porque não tinha chovido no país. 
8Então a palavra do Senhor foi-lhe 
dirigida nestes termos: “Levanta-
-te e vai a Sarepta dos sidônios, e 
fi ca morando lá, pois ordenei a uma 
viúva desse lugar que te dê susten-
to”. 10Elias pôs-se a caminho e foi 
para Sarepta. Ao chegar à porta 
da cidade, viu uma viúva apanhan-
do lenha. Ele chamou-a e disse: 
“Por favor, traze-me um pouco de 
água numa vasilha para eu beber”. 
11Quando ela ia buscar água, Elias 

gritou-lhe: “Por favor, traze-me 
também um pedaço de pão em tua 
mão!” 12Ela respondeu: “Pela vida 
do Senhor, teu Deus, não tenho 
pão. Só tenho um punhado de fa-
rinha numa vasilha e um pouco de 
azeite na jarra. Eu estava apanhan-
do dois pedaços de lenha, a fi m 
de preparar esse resto para mim e 
meu fi lho, para comermos e depois 
esperar a morte”. 13Elias replicou-
-lhe: “Não te preocupes! Vai e faze 
como disseste. Mas, primeiro, pre-
para-me com isso um pãozinho, e 
traze-o. Depois farás o mesmo para 
ti e teu fi lho. 14Porque assim fala o 
Senhor, Deus de Israel: ‘A vasilha 
de farinha não acabará e a jarra de 
azeite não diminuirá, até ao dia em 
que o Senhor enviar a chuva sobre 
a face da terra’”. 15A mulher foi e 
fez como Elias lhe tinha dito. E co-
meram, ele e ela e sua casa, durante 
muito tempo. 16A farinha da vasilha 
não acabou nem diminuiu o óleo 
da jarra, conforme o que o Senhor 
tinha dito por intermédio de Elias. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 4,2-3.4-5.7-8 (R. 7)

R. Sobre nós fazei brilhar o esplen-
dor da vossa face!
1. 2Quando eu chamo, respondei-
-me, ó meu Deus, minha justiça! †/ 
Vós que soubestes aliviar-me nos 
momentos de afl ição,*/ atendei-me 
por piedade e escutai minha oração!/ 
3Filhos dos homens, até quando 
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49 9DIA 

fechareis o coração?*/ Por que amais 
a ilusão e procurais a falsidade? R.

2. 4Compreendei que nosso Deus 
faz maravilhas por seu servo,*/ e que 
o Senhor me ouvirá quando lhe faço 
a minha prece!/ 5Se fi cardes revol-
tados, não pequeis por vossa ira; */ 
meditai nos vossos leitos e calai o 
coração! R.

3. 7Muitos há que se perguntam: 
“Quem nos dá felicidade?” */ Sobre 
nós fazei brilhar o esplendor de vos-
sa face!/ 8Vós me destes, ó Senhor, 
mais alegria ao coração,*/ do que a 
outros na fartura do seu trigo e vi-
nho novo. R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 5,16
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Vós sois a luz do mundo; brilhe a todos 

vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem 

glória ao Pai Celeste! R.

EVANGELHO – Mt 5,13-16
Vós sois a luz do mundo.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 13“Vós sois o sal da 
terra. Ora, se o sal se tornar insos-
so, com que salgaremos? Ele não 
servirá para mais nada, senão para 
ser jogado fora e ser pisado pelos 
homens. 14Vós sois a luz do mun-
do. Não pode fi car escondida uma 
cidade construída sobre um monte. 
15Ninguém acende uma lâmpada 
e a coloca debaixo de uma vasilha, 
mas sim num candeeiro, onde ela 

brilha para todos os que estão em 
casa. 16Assim também brilhe a vos-
sa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e lou-
vem o vosso Pai que está nos céus”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Em seu livro Oração Contemplativa, o 

teólogo Hans Urs Von Balthasar afirma 

que as palavras das Escrituras não são 

menos dirigidas a nós do que aos seus 

primeiros ouvintes. Isso significa que 

hoje somos nós que estamos sendo des-

critos por Jesus, e nós que estamos rece-

bendo uma missão: “Vós sois o sal da ter-

ra” (Mt 5,13). No século primeiro, cabia 

aos Doze levar as pessoas, por suas obras, 

a glorificar o Pai que está nos céus (v. 16). 

Desde então, o bastão vai passando de 

uma geração de cristãos a outra. Agora, 

ele chegou até nós. Mas como podemos 

tornar-nos esse sal? Para ser sal, temos de 

ser saborosos ao invés de insossos. Dife-

rente do açúcar, o sal não é doce: é forte, é 

incisivo; intensifica o sabor do prato. Nós 

também não podemos contentar-nos em 

sermos “doces cristãos”, cristãos inofen-

sivos. Temos de acolher os ensinamentos 

de Jesus com toda a sua força incisiva; 

temos de anunciá-los com coragem e 

coerência, mesmo quando vão contra os 

valores da cultura dominante, mesmo 

quando o anúncio exija um preço. Se não 

o fizermos, o único tratamento que me-

receremos será o de sermos jogados fora 

– fora do prato, fora da casa – e pisados 

pelas pessoas.
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Preces da Comunidade
P. Invoquemos a intercessão de São José 

de Anchieta por todas as necessidades do 

povo brasileiro.

R. O apóstolo do Brasil interceda por nós!

1. Pela Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil, para que seja iluminada em seus 

discernimentos e corajosa em suas deci-

sões, nós vos pedimos.

2. Por toda comunidade local da Igreja 

Católica no Brasil, para que, alimentada 

pela Palavra de Deus e pelos Sacramentos, 

cresça em santidade e em graça, nós vos 

pedimos.

3. Pelos povos indígenas brasileiros, aos 

quais o Padre Anchieta tanto se dedicava, 

para que os seus direitos sejam respeitados 

e protegidos, nós vos pedimos.

4. Pela juventude brasileira, para que pos-

sa experimentar a beleza e a grandeza de 

Cristo e de sua Igreja, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, suscitai em nossos dias no-

vos santos no Brasil para levar à frente a 

boa obra iniciada por São José de Anchieta. 

Vós que viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Olhai, ó Deus todo-poderoso, 
as oferendas que vos apresentamos 
na festa de são José de Anchieta 
e concedei-nos imitar os misté-
rios da paixão do Senhor que ago-
ra celebramos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da Comunhão – Ez 34,15
Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas 

e as farei repousar, diz o Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, pela força deste sacra-
mento, confi rmai vossos fi lhos e fi -
lhas na verdade da fé, pela qual são 
José de Anchieta jamais deixou de 
trabalhar, consagrando-lhe toda a 
sua vida. Fazei que nós também a 
proclamemos por toda parte com 
palavras e ações. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Dario 

Campos (1948). Ordenação Presbiteral: Dom De-

rek John Christopher Byrne (1973).

Antífona da Entrada – Sl 26,1-2
O Senhor é minha luz e minha salvação, a 

quem poderia eu temer? O Senhor é o ba-

luarte de minha vida, perante quem treme-

rei? Meus opressores e inimigos, são eles 

que vacilam e sucumbem.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Caros irmãos e irmãs, assim 

como Jesus, cada um de nós é chamado a 

cumprir plenamente a lei do amor. No iní-

cio de nossa celebração, peçamos a graça 

de aprender a fazer isso mais plenamente.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, fonte de todo o bem, 
atendei ao nosso apelo e fazei-nos, 
por vossa inspiração, pensar o que 

DIA 10 DE JUNHO
VERDE – 4ª FEIRA DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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51 10DIA 

é certo e realizá-lo com vossa aju-
da. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 18,20-39
Para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, 

e que és tu que convertes os seus corações!
Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, 20Acab convocou to-
dos os fi lhos de Israel e reuniu os 
profetas de Baal no monte Carme-
lo. 21Então Elias, aproximando-se 
de todo o povo, disse: “Até quando 
andareis mancando com os dois pés? 
Se o Senhor é o verdadeiro Deus, 
segui-o; mas, se é Baal, segui a ele”. 
O povo não respondeu uma pala-
vra. 22Então Elias disse ao povo: “Eu 
sou o único profeta do Senhor que 
resta, ao passo que os profetas de 
Baal são quatrocentos e cinquenta. 
23Deem-nos dois novilhos; que eles 
escolham um novilho e, depois de 
cortá-lo em pedaços, coloquem-no 
sobre a lenha, mas sem pôr fogo por 
baixo. Eu prepararei depois o outro 
novilho e o colocarei sobre a lenha 
e tampouco lhe porei fogo. 24Em se-
guida, invocareis o nome de vosso 
deus e eu invocarei o nome do Se-
nhor. O Deus que ouvir, enviando 
fogo, este é o Deus verdadeiro”. Todo 
o povo respondeu, dizendo: “Ótima 
proposição”. 25Elias disse então aos 
profetas de Baal: “Escolhei vós um 
novilho e começai, pois sois maio-
ria. E invocai o nome de vosso deus, 
mas não lhe ponhais fogo”. 26Eles 

tomaram o novilho que lhes foi 
dado e prepararam-no. E invocavam 
o nome de Baal desde a manhã até 
ao meio-dia, dizendo: “Baal, ouve-
-nos!” Mas não se ouvia voz alguma 
e ninguém que respondesse. E dan-
çavam ao redor do altar que tinham 
levantado. 27Ao meio-dia, Elias 
zombou deles, dizendo: “Gritai mais 
alto, pois sendo um deus, tem suas 
ocupações. Porventura ausentou-se 
ou está de viagem; ou talvez esteja 
dormindo e é preciso que o acor-
dem”. 28Então eles gritavam ainda 
mais forte, e retalhavam-se, segundo 
o seu costume, com espadas e lan-
ças, até o sangue escorrer. 29Passado 
o meio-dia, entraram em transe até 
a hora do sacrifício vespertino. Mas 
não se ouviu voz nenhuma, nem res-
posta nem sinal de atenção. 30Então 
Elias disse a todo o povo: “Aproxi-
mai-vos de mim”. Todo o povo veio 
para perto dele. E ele refez o altar 
do Senhor que tinha sido demolido. 
31Tomou doze pedras, segundo o nú-
mero das doze tribos dos fi lhos de 
Jacó, a quem Deus tinha dito: “Teu 
nome será Israel”, 32e edifi cou com as 
pedras um altar ao nome do Senhor. 
Fez em redor do altar um rego, capaz 
de conter duas medidas de semen-
tes. 33Empilhou a lenha, esquartejou 
o novilho e colocou-o sobre a lenha, 
34e disse: “Enchei quatro talhas de 
água e derramai-a sobre o holocaus-
to e sobre a lenha”. Depois, disse: 
“Outra vez”. E eles assim fi zeram 
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uma segunda vez. E acrescentou: 
“Ainda uma terceira vez”. E assim 
foi feito. 35A água correu em volta do 
altar e o rego fi cou completamente 
cheio. 36Chegada a hora do sacrifí-
cio, o profeta Elias aproximou-se e 
disse: “Senhor, Deus de Abraão, de 
Isaac e de Israel, mostra hoje que 
tu és Deus em Israel, e que eu sou 
teu servo e que é por ordem tua que 
fi z estas coisas. 37Ouve-me, Senhor, 
ouve-me, para que este povo re-
conheça que tu, Senhor, és Deus, e 
que és tu que convertes os seus cora-
ções!” 38Então caiu o fogo do Senhor, 
que devorou o holocausto, a lenha, 
as pedras e a poeira, e secou a água 
que estava no rego. 39Vendo isto, o 
povo todo prostrou-se com o rosto 
em terra, exclamando: “É o Senhor 
que é Deus, é o Senhor que é Deus!” 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 15(16),1-2a.4.5 e 8.11 (R. 1)

R. Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio!
1. 1Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio! */ 2aDigo ao Senhor: 
“Somente vós sois meu Senhor”. R.

2. 4Multiplicam, no entanto, suas do-
res*/ os que correm para os deuses 
estrangeiros;/ seus sacrifícios san-
guinários não partilho,*/ nem seus 
nomes passarão pelos meus lábios. R.

3. 5Ó Senhor, sois minha herança 
e minha taça,*/ meu destino está 
seguro em vossas mãos!/ 8Tenho 
sempre o Senhor ante meus olhos,*/ 

pois se o tenho a meu lado não va-
cilo. R.

4. 11Vós me ensinais vosso caminho 
para a vida; †/ junto a vós, felicidade 
sem limites,*/ delícia eterna e ale-
gria ao vosso lado! R.

Aclamação ao Evangelho – Sl 24,4b.5a
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa 

verdade me oriente e me conduza! R.

EVANGELHO – Mt 5,17-19
Não vim para abolir a Lei, mas para dar-lhe 

pleno cumprimento.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 17“Não penseis que vim 
abolir a Lei e os Profetas. Não vim 
para abolir, mas para dar-lhes ple-
no cumprimento. 18Em verdade, eu 
vos digo: antes que o céu e a terra 
deixem de existir, nem uma só le-
tra ou vírgula serão tiradas da Lei, 
sem que tudo se cumpra. 19Portan-
to, quem desobedecer a um só des-
tes mandamentos, por menor que 
seja, e ensinar os outros a fazerem 
o mesmo, será considerado o menor 
no Reino dos Céus. Porém, quem 
os praticar e ensinar será conside-
rado grande no Reino dos Céus”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus não veio abolir a Lei e os Profe-

tas, mas levá-los a pleno cumprimento 

(Mt 5,17). Como os levou a pleno cum-

primento? Amando-nos até o fim, aman-

do-nos apesar de quaisquer pecados que 
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houvéssemos cometido – mesmo o de 

rejeitá-lo frontalmente. Esse amor de 

Jesus é o fogo que Ele veio trazer sobre a 

terra (Lc 12,49) e que o consumiu – sa-

cerdote, altar e cordeiro – como outro-

ra fizera Deus com o sacrifício de Elias 

(1Rs 18,38). Conosco se passa algo se-

melhante: se seguirmos fielmente a Jesus, 

se vivermos em conformidade com a fé 

que professamos e com a Eucaristia que 

comungamos, vamos sendo consumidos 

pelo fogo do amor de Jesus e nos trans-

formamos assim no “bom odor de Cristo” 

(2Cor 2,15). Que Deus leve à perfeição a 

obra que iniciou em nós.

Preces da Comunidade
P. Apresentemos ao Senhor com confi ança 

as nossas súplicas:

R. Seja feita a vossa vontade, Senhor!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francis-

co, para que encontre na oração a força de 

que necessita em seu ministério, nós vos 

pedimos.

2. Pelos missionários, para que seu teste-

munho de vida produza muitos frutos ao 

redor do mundo, nós vos pedimos.

3. Pelos nossos governantes, para que de-

fendam com integridade e retidão os direi-

tos do povo que os elegeu, nós vos pedimos.

4. Pelos desempregados, para que 

encontrem toda a ajuda de que necessitam 

para superar as difi culdades que enfren-

tam, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Derramai, Senhor, a vossa graça sobre 

nós e atendei nossos pedidos como melhor 

vos aprouver. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Senhor nosso Deus, vede nossa 
disposição em vos servir e acolhei 
nossa oferenda, para que este sacri-
fício vos seja agradável e nos faça 
crescer na caridade. Por Cristo, nos-
so Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 17,3
Sois minha rocha, meu refúgio e Salva-

dor! Ó meu Deus, sois o rochedo que me 

abriga!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, que curais nossos ma-
les, agi em nós por esta Eucaristia, 
libertando-nos das más inclinações 
e orientando para o bem a nossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Antônio 

Fernando Saburido (1947); Dom José Vieira de 

Lima (1931); Dom Severino Clasen (1954). Orde-

nação Presbiteral: Dom Paulo Bosi Dal ’Bó (2000). 

Ordenação Episcopal: Dom Edivalter Andrade 

(2017); Dom Limacêdo Antonio da Silva (2018).

Dados – Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo
Esta Solenidade foi instituída, 

primeiramente, na Diocese de Liège 

(Bélgica), em 1246. O Papa Urbano IV 

DIA 11 DE JUNHO
BRANCO – 5ª FEIRA. SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO, SOLENIDADE.

OFÍCIO SOLENE PRÓPRIO – GLÓRIA, SEQUÊNCIA (FACULTATIVA), CREDO E PREFÁCIO DA EUCARISTIA I OU II.
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(1261-1264) estendeu-a à Igreja univer-

sal. É celebrada na quinta-feira após a 

Solenidade da Santíssima Trindade. Na 

celebração de Corpus Christi os fi éis ren-

dem graças a Deus pelo inestimável dom 

da Eucaristia, na qual o próprio Senhor 

Jesus se dá a nós como alimento de Vida 

Eterna. A Eucaristia é fonte e centro de 

toda a vida cristã. Portanto, proclama-se, 

neste dia, a fé na presença real de Jesus 

Cristo nos Dons Eucarísticos: “O nosso 

Salvador instituiu na última Ceia, na noite 

em que foi entregue, o Sacrifício eucarís-

tico do seu Corpo e do seu Sangue para 

perpetuar pelo decorrer dos séculos, até 

ele voltar, o Sacrifício da cruz, confi ando 

à Igreja, sua esposa amada, o memorial da 

sua morte e ressurreição” (Sacrosanctum 

Concilium, n. 47). Diz, ainda, S. João Pau-

lo II: “Nos sinais humildes do pão e do 

vinho transubstanciados no seu Corpo e 

Sangue, Cristo caminha conosco, como 

nossa força e nosso viático, e torna-nos 

testemunhas de esperança para todos. Se 

a razão experimenta os seus limites diante 

deste mistério, o coração iluminado pela 

graça do Espírito Santo intui bem como 

comportar-se, entranhando-se na adora-

ção e num amor sem limites” (Ecclesia de 

Eucharistia, n. 62).

Antífona da Entrada – Sl 80,17
O Senhor alimentou seu povo com a fl or 

do trigo e com o mel do rochedo o saciou.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Irmãs e irmãos, nesta Soleni-

dade do Corpo e Sangue de Cristo, ma-

nifestamos a nossa fé no Senhor que per-

manece conosco no sinal da sua Páscoa. 

Unamo-nos na mesma fé, como comu-

nidade reunida em torno da Palavra e 

da Mesa da Eucaristia, que nos alimenta 

para a vida.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor Jesus Cristo, neste ad-
mirável 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 conti-
nuamente os frutos da vossa reden-
ção. Vós, que sois Deus com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Dt 8,2-3.14b-16a
Deu-te um alimento, que nem tu 

nem teus pais conhecíeis.
Leitura do Livro do Deuteronômio
Moisés falou ao povo, dizendo: 
2Lembra-te de todo o caminho por 
onde o Senhor teu Deus te condu-
ziu, esses quarenta anos, no deser-
to, para te humilhar e te pôr à pro-
va, para saber o que tinhas no teu 
coração, e para ver se observarias 
ou não seus mandamentos. 3Ele te 
humilhou, fazendo-te passar fome 
e alimentando-te com o maná que 
nem tu nem teus pais conhecíeis, 
para te mostrar que nem só de pão 
vive o homem, mas de toda a pa-
lavra que sai da boca do Senhor. 
14bNão te esqueças do Senhor teu 
Deus que te fez sair do Egito, da 
casa da escravidão, 15e que foi teu 
guia no vasto e terrível deserto, 
onde havia serpentes abrasadoras, 
escorpiões, e uma terra árida e sem 
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água nenhuma. Foi ele que fez jor-
rar água para ti da pedra duríssima, 
16ae te alimentou no deserto com 
maná, que teus pais não conhe-
ciam. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 147(147B),12-13.14-15.19-20 (R. 12)

R. Glorifi ca o Senhor, Jerusalém; 
celebra teu Deus, ó Sião! Ou: Ale-
luia, Aleluia, Aleluia.
1. 12Glorifi ca o Senhor, Jerusalém!*/ 
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!/ 
13Pois reforçou com segurança as 
tuas portas,*/ e os teus fi lhos em teu 
seio abençoou. R.

2. 14A paz em teus limites garantiu 
*/ e te dá como alimento a fl or do 
trigo./ 15Ele envia suas ordens para a 
terra,*/ e a palavra que ele diz corre 
veloz. R.

3. 19Anuncia a Jacó sua palavra,*/ 
seus preceitos e suas leis a Israel./ 
20Nenhum povo recebeu tanto ca-
rinho,*/ a nenhum outro revelou os 
seus preceitos. R.

SEGUNDA LEITURA – 1Cor 10,16-17
Uma vez que há um só pão, nós, 

embora muitos, somos um só corpo.
Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios
Irmãos: 16o cálice da bênção, o cálice 
que abençoamos, não é comunhão 
com o sangue de Cristo? E o pão 
que partimos, não é comunhão com 
o corpo de Cristo? 17Porque há um 
só pão, nós todos somos um só cor-
po, pois todos participamos desse 
único pão. Palavra do Senhor.

Sequência
(Na forma mais longa; ou na forma abrevia-

da, a partir de: ** Eis o Pão...)

Terra, exulta de alegria, louva teu 
pastor e guia com teus hinos, tua voz! 
Tanto possas, tanto ouses, em louvá-
-lo não repouses: sempre excede o 
teu louvor! Hoje a Igreja te convida: 
ao pão vivo que dá vida vem com 
ela celebrar! Este pão, que o mundo 
o creia! por Jesus, na santa ceia, foi 
entregue aos que escolheu. Nosso 
júbilo cantemos, nosso amor mani-
festemos, pois transborda o coração! 
Quão solene a festa, o dia, que da 
santa Eucaristia nos recorda a insti-
tuição! Novo Rei e nova mesa, nova 
Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos 
judeus. Era sombra o antigo povo, 
o que é velho cede ao novo: foge a 
noite, chega a luz. O que o Cristo 
fez na ceia, manda à Igreja que o ro-
deia repeti-lo até voltar. Seu precei-
to conhecemos: pão e vinho consa-
gremos para nossa salvação. Faz-se 
carne o pão de trigo, faz-se sangue o 
vinho amigo: deve-o crer todo cris-
tão. Se não vês nem compreendes, 
gosto e vista tu transcendes, elevado 
pela fé. Pão e vinho, eis o que ve-
mos; mas ao Cristo é que nós temos 
em tão ínfi mos sinais... Alimento 
verdadeiro, permanece o Cristo in-
teiro quer no vinho, quer no pão. É 
por todos recebido, não em parte ou 
dividido, pois inteiro é que se dá! 
Um ou mil comungam dele, tanto 
este quanto aquele: multiplica-se 
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o Senhor. Dá-se ao bom como ao 
perverso, mas o efeito é bem diver-
so: vida e morte traz em si... Pensa 
bem: igual comida, se ao que é bom 
enche de vida, traz a morte para o 
mau. Eis a hóstia dividida... Quem 
hesita, quem duvida? Como é toda 
o autor da vida, a partícula também. 
Jesus não é atingido: o sinal é que é 
partido; mas não é diminuído, nem 
se muda o que contém.
** Eis o pão que os anjos comem 
transformado em pão do homem; 
só os fi lhos o consomem: não será 
lançado aos cães! Em sinais prefi -
gurado, por Abraão foi imolado, no 
cordeiro aos pais foi dado, no deser-
to foi maná... Bom pastor, pão de 
verdade, piedade, ó Jesus, piedade, 
conservai-nos na unidade, extingui 
nossa orfandade, transportai-nos 
para o Pai! Aos mortais dando co-
mida, dais também o pão da vida; 
que a família assim nutrida seja um 
dia reunida aos convivas lá do céu!

Aclamação ao Evangelho – Jo 6,51
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu sou o pão vivo descido do céu; quem 

deste pão come, sempre há de viver! R.

EVANGELHO – Jo 6,51-58
Minha carne é verdadeira comida e 
o meu sangue, verdadeira bebida.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
Naquele tempo: disse Jesus às mul-
tidões dos judeus: 51“Eu sou o pão 
vivo descido do céu. Quem comer 
deste pão viverá eternamente. E o 

pão que eu darei é a minha carne 
dada para a vida do mundo”. 52Os 
judeus discutiam entre si, dizendo: 
“Como é que ele pode dar a sua 
carne a comer?” 53Então Jesus dis-
se: “Em verdade, em verdade vos 
digo: se não comerdes a carne do 
Filho do Homem e não beberdes 
o seu sangue, não tereis a vida em 
vós. 54Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida eter-
na, e eu o ressuscitarei no último dia. 
55Porque a minha carne é verdadeira 
comida, e o meu sangue, verdadeira 
bebida. 56Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue permanece em 
mim e eu nele. 57Como o Pai, que 
vive, me enviou, e eu vivo por causa 
do Pai, assim aquele que me recebe 
como alimento viverá por causa de 
mim. 58Este é o pão que desceu do 
céu. Não é como aquele que os vos-
sos pais comeram. Eles morreram. 
Aquele que come este pão viverá 
para sempre”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Na primeira leitura ouvimos Deus pedir 

ao povo “lembra-te de todo o caminho 

por onde o Senhor teu Deus te condu-

ziu (...). Não te esqueças do Senhor teu 

Deus que te fez sair do Egito” (v. 2.14). 

Deus pede ao povo que conserve a me-

mória de todos os seus atos realizados 

no meio dele e de toda a experiência 

da ação salvadora que o povo fizera. 

Os atos divinos não são acontecimen-

tos que pertencem ao passado. Eles têm 

significado, valor e força para cada nova 
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geração que os acolhe, que os conserva 

e que reflete sobre eles. Jesus, conscien-

te desse valor salvífico da memória dos 

atos divinos, cria um ato que, cada vez 

que é celebrado, rememora, atualiza e 

presentifica todos os atos divinos e sal-

víficos realizados na história da salva-

ção. Jesus, na última ceia, institui a Eu-

caristia e diz: “fazei isto em memória de 

mim” (Lc 22,19; 1Cor 11,24). Este ato, 

pelo poder divino da Palavra de Jesus, 

torna-nos presente, real e eficaz o sacri-

fício de Jesus na cruz; a oferta de sua 

vida por amor a cada pessoa humana; a 

vida mesma e inteira de Jesus em corpo, 

alma, divindade. Toda a história da sal-

vação é contida, conservada e presenti-

ficada nesse ato. Além disso, a história 

da salvação é uma história que acontece 

no tempo, mas também está além dele. 

A Eucaristia é antegosto e antecipação 

da vida futura e bem-aventurada que 

Jesus nos prometeu. Por isso, como Jesus 

afirmou no Evangelho de hoje, a Eu-

caristia é o pão divino, é o alimento de 

imortalidade, é a vida divina que nos é 

oferecida de modo sensível, real e verda-

deiro (v. 51.54-58).

Preces da Comunidade
CP. Oremos a Deus, que cuida de todas as 

suas criaturas e peçamos humildemente.

(invocações e resposta cantada)

T. Em vós confi amos, Senhor!

1. Fazei que a Igreja cresça em santidade.

2. Protegei o Papa Francisco.

3. Assisti o nosso bispo diocesano.

4. Alimentai todos aqueles que têm fome. 

5. Que as comunidades cresçam na unidade.

6. Fortalecei-nos com vossa graça 

transbordante.

7. Que esta Eucaristia que celebramos 

transforme a nossa vida.

(Outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Escutai, Senhor, as preces que humil-

demente vos pedimos. Por Cristo, nosso 

Senhor.

T. Amém.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja 
os dons da unidade e da paz, simbo-
lizados pelo pão e o vinho que ofe-
recemos na sagrada Eucaristia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Jo 6,57
Quem come a minha carne e bebe o meu 

sangue, permanece em mim e eu nele, diz 

o Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o 
gozo eterno da vossa divindade, que 
já começamos a saborear na terra, 
pela comunhão do vosso Corpo e 
do vosso Sangue. Vós, que viveis e 
reinais para sempre.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Osório 

Bebber (1929). Ordenação Episcopal: Dom Esme-

raldo Barreto de Farias (2000); Dom José Luiz Go-

mes de Vasconcelos (2012).
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Antífona da Entrada – Sl 26,1-2
O Senhor é minha luz e minha salvação, a 

quem poderia eu temer? O Senhor é o ba-

luarte de minha vida, perante quem treme-

rei? Meus opressores e inimigos, são eles 

que vacilam e sucumbem.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Nesta nossa celebração, que te-

nhamos a graça de nunca nos separarmos 

de Jesus por nossa falta de amor a Deus 

e ao próximo.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, fonte de todo o bem, 
atendei ao nosso apelo e fazei-nos, 
por vossa inspiração, pensar o que 
é certo e realizá-lo com vossa aju-
da. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 19,9a.11-16
Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, ao chegar a Horeb, 
o monte de Deus, 9ao profeta Elias 
entrou numa gruta, onde passou a 
noite. E eis que a palavra do Senhor 
lhe foi dirigida nestes termos: 11“Sai 
e permanece sobre o monte diante 
do Senhor, porque o Senhor vai pas-
sar”. Antes do Senhor, porém, veio 
um vento impetuoso e forte, que 
desfazia as montanhas e quebra-
va os rochedos. Mas o Senhor não 
estava no vento. Depois do vento 

houve um terremoto. Mas o Senhor 
não estava no terremoto. 12Passado o 
terremoto, veio um fogo. Mas o Se-
nhor não estava no fogo. E depois 
do fogo ouviu-se um murmúrio de 
uma leve brisa. 13Ouvindo isto, Elias 
cobriu o rosto com o manto, saiu e 
pôs-se à entrada da gruta. Ouviu, 
então, uma voz que dizia: “Que fazes 
aqui, Elias?” 14Ele respondeu: “Estou 
ardendo de zelo pelo Senhor, Deus 
Todo-poderoso, porque os fi lhos 
de Israel abandonaram tua aliança, 
demoliram teus altares e mataram 
à espada teus profetas. Só eu esca-
pei. Mas, agora, também querem 
matar-me”. 15O Senhor disse-lhe: 
“Vai e toma o teu caminho de volta, 
na direção do deserto de Damasco. 
Chegando lá, ungirás Hazael como 
rei da Síria. 16Unge também a Jeú, 
fi lho de Namsi, como rei de Israel, 
e a Eliseu, fi lho de Safat, de Abel-
-Meula, como profeta em teu lu-
gar”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 26(27),7-8a.8b-9.13-14 (R. 8b)

R. Senhor, é vossa face que eu 
procuro!
1. 7Ó Senhor, ouvi a voz do meu ape-
lo,*/ atendei por compaixão!/ 8aMeu 
coração fala convosco confi ante,/ é 
vossa face que eu procuro. R.

2. bNão afasteis em vossa ira o vosso 

DIA 12 DE JUNHO
VERDE – 6ª FEIRA DA 10ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 2ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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servo,*/ sois vós o meu auxílio!/ 9Não 
me esqueçais nem me deixeis aban-
donado,*/ meu Deus e Salvador! R.

3. 13Sei que a bondade do Senhor 
eu hei de ver */ na terra dos viven-
tes./ 14Espera no Senhor e tem cora-
gem,*/ espera no Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho – Fl 2,15d.16a
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Como astros no mundo brilheis, pre-

gando a Palavra da vida! R.

EVANGELHO – Mt 5,27-32
Todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de 
possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 27“Ouvistes o que foi 
dito: ‘Não cometerás adultério’. 28Eu, 
porém, vos digo: Todo aquele que 
olhar para uma mulher, com o dese-
jo de possuí-la, já cometeu adultério 
com ela no seu coração. 29Se o teu 
olho direito é para ti ocasião de pe-
cado, arranca-o e joga-o para longe 
de ti! De fato, é melhor perder um 
de teus membros, do que todo o teu 
corpo ser jogado no inferno. 30Se a 
tua mão direita é para ti ocasião de 
pecado, corta-a e joga-a para longe 
de ti! De fato, é melhor perder um 
dos teus membros, do que todo o 
teu corpo ir para o inferno. 31Foi dito 
também: ‘Quem se divorciar de sua 
mulher, dê-lhe uma certidão de di-
vórcio’. 32Eu, porém, vos digo: Todo 
aquele que se divorcia de sua mu-
lher, a não ser por motivo de união 

irregular, faz com que ela se torne 
adúltera; e quem se casa com a mu-
lher divorciada comete adultério”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus não estaria sendo radical demais 

(Mt 5,28-30)? O que ele deseja trans-

mitir com sua aparente radicalidade é 

que, diante de uma sedução ou tentação, 

precisamos ser decididos em não cair na 

armadilha do tentador. Não basta dizer: 

“Não posso fazer isso”; “Não devo fazer 

isso”, mas é necessário romper com a si-

tuação ou com a ocasião de pecado. Se 

desejamos mudar de vida ou deixarmos 

um hábito ou costume que nos preju-

dica, precisaremos romper com ele, do 

contrário continuaremos cometendo o 

mesmo erro. Também na questão da 

união conjugal, Jesus não está sendo ra-

dical; o que Ele faz é mostrar que tanto 

o homem quanto a mulher são dignos 

de respeito; Jesus coloca no mesmo pla-

no o homem e a mulher; nenhum dos 

dois deve ver no outro apenas um ob-

jeto de prazer. A união do homem e da 

mulher é expressão de amor que vem 

de Deus, e não somente uma busca de 

satisfação egoística.

Preces da Comunidade
P. Com humildade no coração, apresente-

mos a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, 

as nossas intenções.

R. Senhor, dai-nos um espírito decidido!

1. Pela Igreja, para que todos nós cristãos 

sejamos fi rmes na fé e decididos na nossa 

opção por Jesus Cristo, nós vos pedimos.

2. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 
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para que seja sempre aquele pastor segundo 

o coração de Deus, nós vos pedimos.

R. Senhor, dai-nos um espírito decidido!

3. Pelas nossas famílias, para que possam 

enfrentar com fé e coragem os momentos 

de crise e crescer em amor e fi delidade, nós 

vos pedimos.

4. Pelos jovens, para que sejam decididos 

em evitar as ocasiões que os levam para os 

maus caminhos, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor, nosso Deus, acolhei no vosso 

coração de Pai estas nossas intenções e pe-

didos. Por Cristo, nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Senhor nosso Deus, vede nos-
sa disposição em vos servir e aco-
lhei nossa oferenda, para que este 

sacrifício vos seja agradável e nos 
faça crescer na caridade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 17,3
Sois minha rocha, meu refúgio e Salva-

dor! Ó meu Deus, sois o rochedo que me 

abriga!

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, que curais nossos ma-
les, agi em nós por esta Eucaristia, 
libertando-nos das más inclinações 
e orientando para o bem a nossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Paulo 

Antonino Mascarenhas Roxo (1928). Ordenação 

Presbiteral: Dom Carlos Verzeletti (1976); Dom Pe-

dro José Conti (1976). Ordenação Episcopal: Dom 

Carlo Ellena (2004).

Biografia – Sto. Antônio de Pádua
Antônio (Fernando de Bulhões e Taveira) 

é natural de Lisboa. Foi ordenado sacerdo-

te junto aos cônegos regulares de Coimbra. 

Transferiu-se para Ordem dos Frades Me-

nores de São Francisco de Assis, desejando 

trabalhar na missão entre os muçulmanos 

na África do Norte. Uma doença o trou-

xe de volta à Europa. Encontrou-se com 

São Francisco na Porciúncula, em Assis, 

em 1221. Percorreu a Itália como pregador 

evangélico entre o povo. Aonde quer que 

fosse multidões acorriam para ouvi-lo. O 

próprio Papa Gregório IX o chamou, certa 

vez, de “Arca do Testamento”, por causa de 

seus conhecimentos das Sagradas Escritu-

ras. Faleceu aos 36 anos em Pádua, na Itá-

lia, aos 13 de junho de 1231. É conhecido 

como “doutor evangélico” e universalmente 

venerado pelo povo cristão. Sua canoniza-

ção ocorreu apenas um ano após sua mor-

te e, em 1946, o Papa Pio XII o declarou 

Doutor da Igreja. (Fonte: Missal Romano, 

Missal cotidiano da Paulus, Vida dos San-

tos de Butler Vol. VI, Vozes, 1989).

Antífona da Entrada – Lc 4,18
Repousa sobre mim o Espírito do Senhor; 

ele me ungiu para levar a Boa-Nova aos 

DIA 13 DE JUNHO
BRANCO – SÁBADO. STO. ANTÔNIO DE PÁDUA PRESBDR, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DOS PASTORES)
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pobres e curar os corações contritos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Celebramos a memória de San-

to Antônio, grande servo de Nosso Senhor 

e eloquente pregador da Palavra de Deus. 

Seja fecunda em nossas vidas a intercessão 

de Santo Antônio, a fim de amarmos Jesus 

e sua Igreja como ele os amou.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Deus eterno e todo-poderoso, 
que destes santo Antônio ao vosso 
povo como insigne pregador e in-
tercessor em todas as necessidades, 
fazei-nos, por seu auxílio, seguir os 
ensinamentos da vida cristã, e sen-
tir a vossa ajuda em todas as prova-
ções. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 19,19-21
Eliseu levantou-se e seguiu Elias.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, 19o profeta Elias 
partiu dali e encontrou Eliseu, fi -
lho de Safat, lavrando a terra com 
doze juntas de bois; e ele mesmo 
conduzia a última. Elias, ao passar 
perto de Eliseu, lançou sobre ele o 
seu manto. 20Então Eliseu deixou os 
bois e correu atrás de Elias, dizendo: 
“Deixa-me primeiro ir beijar meu 
pai e minha mãe, depois te segui-
rei”. Elias respondeu: “Vai e volta! 
Pois o que te fi z eu?” 21Ele retirou-
-se, tomou a junta de bois e os imo-
lou. Com a madeira do arado e da 
canga assou a carne e deu de comer 
à sua gente. Depois levantou-se, 

seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 15(16),1-2a e 5.7-8.9-10 (R. 5a)

R. O Senhor é a porção da minha 
herança.
1. 1Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio! */ 2aDigo ao Senhor: 
“Somente vós sois meu Senhor./ 5Ó 
Senhor, sois minha herança e minha 
taça,*/ meu destino está seguro em 
vossas mãos! R.

2. 7Eu bendigo o Senhor, que me 
aconselha,*/ e até de noite me ad-
verte o coração./ 8Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos,*/ pois se o 
tenho a meu lado não vacilo. R.

3. 9Eis por que meu coração está em 
festa, †/ minha alma rejubila de ale-
gria,*/ e até meu corpo no repouso 
está tranquilo;/ 10pois não haveis de 
me deixar entregue à morte,*/ nem 
vosso amigo conhecer a corrupção. R.

Aclamação ao Evangelho
 Sl 118(119),36a.29b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Inclinai meu coração às vossas advertên-

cias, e dai-me vossa lei como um presente 

vantajoso! R.

EVANGELHO – Mt 5,33-37
Eu vos digo: não jureis de modo algum.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 33“Vós ouvistes o que foi 
dito aos antigos: ‘Não jurarás falso’, 
mas ‘cumprirás os teus juramentos 
feitos ao Senhor’. 34Eu, porém, vos 
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digo: Não jureis de modo algum: 
nem pelo céu, porque é o trono de 
Deus; 35nem pela terra, porque é o 
suporte onde apoia os seus pés; nem 
por Jerusalém, porque é a cidade do 
Grande Rei. 36Não jures tampouco 
pela tua cabeça, porque tu não po-
des tornar branco ou preto um só fi o 
de cabelo. 37Seja o vosso ‘sim’: ‘Sim’, 
e o vosso ‘não’: ‘Não’. Tudo o que 
for além disso vem do Maligno”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
A leitura do Primeiro Livro de Reis re-

lata o chamado de Deus feito a Eliseu, 

por meio do profeta Elias, para a vocação 

profética. Vemos que Elias permite que 

Eliseu vá despedir-se de seus pais, antes 

de segui-lo (v. 20). A Lei e os Profetas 

apontam para a razão de ser de toda a 

Revelação Divina: Jesus. Assim, a voca-

ção profética do Tempo das Promessas (o 

Antigo Testamento) era uma imagem da 

vocação ao seguimento de Jesus, o Ver-

bo Encarnado. Se o ministério da Pa-

lavra, no tempo da preparação, suscitou 

profetas, amigos de Deus, ainda mais o 

serviço e o seguimento de Cristo suscita-

rão discípulos, com exigências bem mais 

radicais: renunciar tudo por causa dele 

(Lc 14,33); relativizar o amor dos pais, 

irmãos, até de si mesmo, frente ao amor a 

Ele (Lc 9,61; 14,26). No seguimento de 

Jesus, o nosso “sim” a Ele e ao serviço do 

Evangelho é “sim”, e o nosso “não” a tudo 

o que nos impeça de fazer a sua vontade 

é “não” (Mt 5,37).

Preces da Comunidade
P. Ao Senhor Jesus, o Santo de Deus, nosso 

intercessor junto ao Pai, que associou a si 

os seus membros, dirijamos as nossas pre-

ces e peçamos:

R. Atendei-nos, Senhor, por intercessão 

de Santo Antônio!

1. Concedei ao Santo Padre experimentar 

sempre o vosso auxílio no exercício de seu 

ministério, nós vos pedimos.

2. Por nossas comunidades, a fi m de que 

cresçam no amor e no conhecimento da 

Palavra de Deus, nós vos pedimos.

3. Enviai, Senhor, operários à vossa messe 

e despertai vocações à vida religiosa e ao 

sacerdócio em nossas comunidades e famí-

lias, nós vos pedimos.

4. Por todos os que carecem do alimen-

to material ou espiritual, para que sejam 

assistidos em suas necessidades, nós vos 

pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, nós vos bendizemos pelas 

maravilhas que realizais em vossos santos. 

Acolhei estas nossas preces e fortalecei-

-nos na busca da santidade de vida. Vós 

que viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Deus de majestade, nós vos su-
plicamos que estas oferendas em 
honra de vossos santos, manifes-
tando a glória do vosso poder, nos 
tragam os frutos da redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Mt 28,20
Eis que estou convosco todos os dias até o 

fi m dos tempos, diz o Senhor.
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DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão nos 
prepare para as alegrias eternas, 

merecidas por santo Antônio, como 
fi el dispensador dos vossos misté-
rios. Por Cristo, nosso Senhor.

Sugestões para a celebração
1. A procissão de entrada deve ser bem pla-

nejada, com antecedência; trata-se de um 

momento muito especial da celebração e é im-

portante que ela transcorra numa atmosfera 

de concentração espiritual, atenção ao cântico 

(antífona de entrada) e oração.

2. Assim como o Salmo Responsorial dialoga 

com, responde à 1ª leitura da Missa, a Acla-

mação ao Evangelho traz um versículo que 

prepara os fi éis para acolher o Senhor que vai 

falar no Evangelho. Assim, o canto da acla-

mação deve ser bem preparado e executado 

de modo a ser compreendido e assimilado 

pelo povo.

3. Além de cuidar do bom preparo dos textos 

que integram a Liturgia da Palavra, seja 

também dispensada, por parte do celebrante, 

atenção especial para a proclamação das ora-

ções, do prefácio e, naturalmente, da homilia, 

a fi m de que seja ressaltada a unidade de sen-

tido que há entre todos esses textos de modo 

a enriquecer a meditação e a oração dos fi éis 

– que deve ser incentivada.

4. Incluir, nas preces dos fi éis ou ao fi nal da 

celebração, uma oração especial em acordo 

com as intenções do Apostolado da Oração 

para este mês: pela evangelização – para que 

aqueles que sofrem encontrem caminhos de 

vida, deixando-se tocar pelo Coração de Jesus.

Antífona da Entrada – Sl 26,7.9
Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: ten-

de compaixão de mim e atendei-me: vós 

sois meu protetor: não me deixeis; não me 

abandoneis, ó Deus meu Salvador!

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

povo sacerdotal, animados pela força do 

seu Espírito, e conosco realiza seu pla-

no de amor e salvação. Celebrando esta 

Eucaristia, neste Dia a ele consagrado, 

deixemo-nos ser renovados na esperan-

ça e coloquemo-nos sinceramente dian-

te do Deus que cuida de nós como suas 

ovelhas.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao 
nosso apelo, e como nada podemos 
em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

DIA 14 DE JUNHO
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO DO DOMINGOS COMUNS)
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PRIMEIRA LEITURA – Ex 19,2-6a
Vós sereis para mim um reino de 
sacerdotes e uma nação santa.

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, os israelitas, 2par-
tindo de Rafi dim, chegaram ao 
deserto do Sinai, onde acamparam. 
Israel armou aí suas tendas, de-
fronte da montanha. 3Moisés, en-
tão, subiu ao encontro de Deus. O 
Senhor chamou-o do alto da mon-
tanha, e disse: “Assim deverás falar 
à casa de Jacó e anunciar aos fi lhos 
de Israel: 4Vistes o que fi z aos egíp-
cios, e como vos levei sobre asas de 
águia e vos trouxe a mim. 5Portan-
to, se ouvirdes a minha voz e guar-
dardes a minha aliança, sereis para 
mim a porção escolhida dentre to-
dos os povos, porque minha é toda 
a terra. 6aE vós sereis para mim um 
reino de sacerdotes e uma nação 
santa. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 99(100),2.3.5 (R. 3c)

R. Nós somos o povo e o rebanho do 
Senhor.
1. 2Aclamai o Senhor, ó terra inteira, 
†/ servi ao Senhor com alegria,*/ ide 
a ele cantando jubilosos! R.

2. 3Sabei que o Senhor, só ele, é 
Deus, †/ Ele mesmo nos fez, e so-
mos seus,*/ nós somos seu povo e 
seu rebanho. R.

3. 5Sim, é bom o Senhor e nosso 
Deus, †/ sua bondade perdura para 
sempre,*/ seu amor é fi el eterna-
mente! R.

SEGUNDA LEITURA – Rm 5,6-11
Se fomos reconciliados pela morte do Filho, 

muito mais seremos salvos por sua vida.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 6quando éramos ainda fra-
cos, Cristo morreu pelos ímpios, 
no tempo marcado. 7Difi cilmente 
alguém morrerá por um justo; por 
uma pessoa muito boa talvez alguém 
se anime a morrer. 8Pois bem, a pro-
va de que Deus nos ama é que Cris-
to morreu por nós, quando éramos 
ainda pecadores. 9Muito mais agora, 
que já estamos justifi cados pelo san-
gue de Cristo, seremos salvos da ira 
por ele. 10Quando éramos inimigos 
de Deus, fomos reconciliados com 
ele pela morte do seu Filho; quan-
to mais agora, estando já reconci-
liados, seremos salvos por sua vida! 
11Ainda mais: nós nos gloriamos em 
Deus, por nosso Senhor Jesus Cris-
to. É por ele que, já desde o tempo 
presente, recebemos a reconciliação. 
Palavra do Senhor.

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

V. O Reino do céu está perto! Convertei-

-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no 

Evangelho! R.

EVANGELHO – Mt 9,36-10,8
Jesus chamou seus doze discípulos e os enviou.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, 36vendo Jesus as 
multidões, compadeceu-se delas, 
porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor. 
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Então disse a seus discípulos: 37“A 
messe é grande, mas os trabalhado-
res são poucos. 38Pedi pois ao dono 
da messe que envie trabalhadores 
para a sua colheita!” 10,1Jesus cha-
mou os doze discípulos e deu-lhes 
poder para expulsarem os espíritos 
maus e para curarem todo tipo de 
doença e enfermidade. 2Estes são os 
nomes dos doze apóstolos: primei-
ro, Simão chamado Pedro, e André, 
seu irmão; Tiago, fi lho de Zebedeu, 
e seu irmão João; 3Filipe e Barto-
lomeu; 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 Je-
sus. 5Jesus enviou estes Doze, com 
as seguintes recomendações: “Não 
deveis ir aonde moram os pagãos, 
nem entrar nas cidades dos sama-
ritanos! 6Ide, antes, às ovelhas per-
didas da casa de Israel! 7Em vosso 
caminho, anunciai: ‘O Reino dos 
Céus está próximo’. 8Curai os doen-
tes, ressuscitai os mortos, purifi cai 
os leprosos, expulsai os demônios. 
De graça recebestes, de graça deveis 
dar!” Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O Evangelho deste domingo narra o 

chamado de doze discípulos para serem 

apóstolos, homens escolhidos por Jesus 

para saírem munidos com sua autorida-

de para “expulsar os espíritos impuros e 

curar todo tipo de doença e enfermidade” 

(Mt 10,1). Nesse contexto sempre surge a 

pergunta: “Será que Jesus sabia que Judas 

Iscariotes ia traí-lo?”. Parece uma per-

gunta para a qual não há uma boa respos-

ta. Se respondermos “não”, esta resposta 

colocará em dúvida a onisciência de Jesus 

e o apresentará como falível em seus dis-

cernimentos. Se respondermos “sim”, tal 

resposta dará a impressão de que Jesus 

escolheu Judas precisamente para traí-lo, 

porque precisava de um traidor. Parece 

que tal abordagem implica contorcionis-

mos mentais alheios ao espírito direito e 

simples do Evangelho. Nem “não” nem 

“sim” seria uma resposta satisfatória, mas 

deve ser uma dessas duas possibilidades. 

Creio que a verdade é que Jesus não sabia, 

porque Judas não sabia. Judas não tomou 

a decisão de seguir Jesus com a intenção 

de traí-lo, e sim porque via nele o mes-

sias tão longamente esperado. Só que, em 

algum momento, as coisas mudaram, e 

Judas começou a escandalizar-se com 

Jesus, tal como os fariseus, escribas e he-

rodianos. O próprio Jesus, no capítulo 

seguinte do Evangelho de Mateus, pro-

clama: “Feliz de quem não se escandali-

za a meu respeito” (11,6). Seja pouco a 

pouco, seja de uma só vez, Judas perdeu 

essa felicidade. Jesus tornou-se uma pe-

dra de escândalo para ele. O caso de Ju-

das é importante porque nos mostra que 

não nascemos com um destino pronto e 

pré-estabelecido, mas, antes, nós mesmos, 

no tempo de vida que nos é dado, vamos 

formando e solidificando a nossa iden-

tidade. Judas começou como discípulo 

e acabou sendo um traidor. Mudamos 

muito no decorrer da vida, para melhor 

ou para pior. Devemos ter cuidado para 
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não nos afastarmos de nosso “primeiro 

amor” (Ap 2,4). São Lucas exprime bem 

isso no seu Evangelho, quando, em vez 

de dizer que Judas foi o traidor de Jesus 

(Mt 10,4), fala de “Judas Iscariotes, que 

se tornou o traidor” (Lc 6,16).

Preces da Comunidade
CP. Elevemos ao Senhor as nossas preces.

(resposta cantada ou rezada)

R. Senhor, ouvi-nos!

1. Protegei o Papa Francisco, o nosso 

(Arce)Bispo N., o nosso pároco, os padres 

e os diáconos de nossa (arqui)diocese, nós 

vos pedimos.

2. Que a força do vosso Espírito renove, no 

mais íntimo de cada batizado e batizada de 

vossa Igreja, o dom e o compromisso de 

serem comunidades vivas e missionárias, 

nós vos pedimos.

3. Fortalecei a todos os missionários e mis-

sionárias que estão nas periferias e frontei-

ras existenciais deste mundo anunciando o 

vosso Reino, nós vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Senhor da vida e Pastor do rebanho, 

ouve as preces de vossa Igreja e enviai 

sempre mais operários para a vossa obra. 

Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres huma-
nos e os renovais pelo sacramento, 
fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 26,4
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 

isto que eu desejo: habitar no santuário do 

Senhor, por toda a minha vida.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão na Eu-
caristia prefi gura a união dos fi éis 
em vosso amor; fazei que realize 
também a comunhão na vossa Igre-
ja. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Jorge 

Tobias de Freitas (1935); Dom José Carlos Casta-

nho de Almeida (1930); Dom Zeno Hastenteufel 

(1946). Ordenação Episcopal: Dom Jorge Tobias 

de Freitas (1981); Dom Ângelo Domingos Salva-

dor (1981).

Antífona da Entrada – Sl 26,7.9
Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: ten-

de compaixão de mim e atendei-me: vós 

sois meu protetor: não me deixeis; não me 

abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Deus faz chover sobre maus e 

bons e também não nos pergunta como 

estamos antes de se entregar a nós ple-

namente. Que possamos viver hoje um 

pouco mais assim, como Jesus.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao 

DIA 15 DE JUNHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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nosso apelo, e como nada podemos 
em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 21,1-16
Nabot foi apedrejado e morto.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naquele tempo, 1Nabot de Jezrael 
possuía uma vinha em Jezrael, ao 
lado do palácio de Acab, rei de Sa-
maria. 2Acab falou a Nabot: “Cede-
-me a tua vinha, para que eu a trans-
forme numa horta, pois está perto 
da minha casa. Em troca eu te darei 
uma vinha melhor, ou, se preferires, 
pagarei em dinheiro o seu valor”. 
3Mas Nabot respondeu a Acab: “O 
Senhor me livre de te ceder a heran-
ça de meus pais”. 4Acab voltou para 
casa aborrecido e irritado por causa 
desta resposta que lhe deu Nabot de 
Jezrael: “Não te cederei a herança 
de meus pais”. Deitou-se na cama, 
com o rosto voltado para a parede, 
e não quis comer nada. 5Sua mulher 
Jezabel aproximou-se dele e disse-
-lhe: “Por que estás triste e não que-
res comer?” 6Ele respondeu: “Porque 
eu conversei com Nabot de Jezrael e 
lhe fi z a proposta de me ceder a sua 
vinha pelo seu preço em dinheiro, 
ou, se preferisse, eu lhe daria em tro-
ca outra vinha. Mas ele respondeu 
que não me cede a vinha”. 7Então 

sua mulher Jezabel disse-lhe: “Bela 
fi gura de rei de Israel estás fazendo! 
Levanta-te, toma alimento e fi ca de 
bom humor, pois eu te darei a vinha 
de Nabot de Jezrael”. 8Ela escreveu 
então cartas em nome de Acab, se-
lou-as com o selo real, e enviou-as 
aos anciãos e nobres da cidade de 
Nabot. 9Nas cartas estava escrito o 
seguinte: “Proclamai um jejum e fa-
zei Nabot sentar-se entre os primei-
ros do povo, 10e subornai dois ho-
mens perversos contra ele, que deem 
este testemunho: ‘Tu amaldiçoaste a 
Deus e ao rei!’ Levai-o depois para 
fora e apedrejai-o até que morra”. 
11Os homens da cidade, anciãos e 
nobres concidadãos de Nabot, fi -
zeram conforme a ordem recebida 
de Jezabel, como estava escrito nas 
cartas que lhes tinha enviado. 12Pro-
clamaram um jejum e fi zeram Na-
bot sentar-se entre os primeiros do 
povo. 13Chegaram os dois homens 
perversos, sentaram-se diante dele e 
testemunharam contra Nabot dian-
te de toda a assembleia dizendo: 
“Nabot amaldiçoou a Deus e ao rei”. 
Em virtude disto, levaram-no para 
fora da cidade e mataram-no a pe-
dradas. 14Depois mandaram a notí-
cia a Jezabel: “Nabot foi apedrejado 
e morto”. 15Ao saber que Nabot ti-
nha sido apedrejado e estava morto, 
Jezabel disse a Acab: “Levanta-te e 
toma posse da vinha que Nabot de 
Jezrael não te quis ceder por seu pre-
ço em dinheiro; pois Nabot já não 
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vive; está morto”. 16Quando Acab 
soube que Nabot estava morto, le-
vantou-se para descer até a vinha de 
Nabot de Jezrael e dela tomar posse. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 5,2-3.5-6.7 (R. 2b)

R. Atendei o meu gemido, ó Senhor!
1. 2Escutai, ó Senhor Deus, minhas 
palavras,*/ atendei o meu gemido!/ 
3Ficai atento ao clamor da minha 
prece,*/ ó meu Rei e meu Senhor! R.

2. 5Não sois um Deus a quem agra-
de a iniquidade,*/ não pode o mau 
morar convosco;/ 6nem os ímpios 
poderão permanecer */ perante os 
vossos olhos. R.

3. 7Detestais o que pratica a iniqui-
dade */ e destruís o mentiroso./ Ó 
Senhor, abominais o sanguinário,*/ 
o perverso e enganador. R.

Aclamação ao Evangelho – Sl 118(119),105
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Vossa palavra é uma luz para os meus 

passos, e uma lâmpada luzente em meu 

caminho. R.

EVANGELHO – Mt 5,38-42
Eu vos digo: não enfrenteis quem é malvado.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 38“Ouvistes o que foi 
dito: ‘Olho por olho e dente por 
dente!’ 39Eu, porém, vos digo: Não 
enfrenteis quem é malvado! Pelo 
contrário, se alguém te dá um tapa 
na face direita, oferece-lhe tam-
bém a esquerda! 40Se alguém quiser 

abrir um processo para tomar a tua 
túnica, dá-lhe também o manto! 
41Se alguém te forçar a andar um 
quilômetro, caminha dois com ele! 
42Dá a quem te pedir e não vires as 
costas a quem te pede emprestado”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Após ouvirmos o relato tão cruel da pri-

meira leitura, fica ainda mais desafiador 

escutar Jesus dizendo no Evangelho: 

“Não ofereçais resistência ao malvado” 

(Mt 5,39). Como permanecer insensí-

vel diante de tão grandes injustiças, que 

ainda hoje testemunhamos diariamente? 

Mas é essencial termos em mente que 

tanto diante da justiça quanto da injus-

tiça, a única reação de Deus é o amor. As 

punições de Deus na Bíblia não são uma 

“justa extravasão” da sua cólera, mas uma 

manifestação de seu amor, que respeita a 

nossa liberdade, pois só o amor é capaz 

de entender o que está certo ou errado e 

reagir justamente. O desejo de vingança 

nos cega para o bem e só nos faz enxergar 

o mal que queremos punir. Que Deus tire 

de nossos olhos a trave de nossa própria 

ira e egocentrismo para que ajudemos 

nossos irmãos a tirar os ciscos de seus 

próprios males (Mt 7,5).

Preces da Comunidade
P. Unidos a toda a Igreja, dirijamos a Deus 

as nossas intenções:

R. Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que sua mensagem de paz e reconci-

liação seja acolhida em muitos corações, 

nós vos pedimos.
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2. Por todos os que promovem o diálogo 

ecumênico e inter-religioso, para que pro-

duzam muitos frutos de comunhão, nós 

vos pedimos.

3. Pelos que combatem o terrorismo, o fa-

natismo religioso e toda espécie de crime, 

nós vos pedimos.

4. Pelas crianças, para que sua inocência e 

simplicidade sejam uma lição de vida para 

os adultos, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Escutai, ó Pai, as nossas orações e fazei 

com que elas produzam um fruto que per-

maneça. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres humanos 

e os renovais pelo sacramento, fa-
zei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 26,4
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 

isto que eu desejo: habitar no santuário do 

Senhor, por toda a minha vida.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão na Eu-
caristia prefi gura a união dos fi éis 
em vosso amor; fazei que realize 
também a comunhão na vossa Igre-
ja. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom João 

Inácio Müller (1960); Dom Vitor Agnaldo de Me-

nezes (1968).

Antífona da Entrada – Sl 26,7.9
Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: ten-

de compaixão de mim e atendei-me: vós 

sois meu protetor: não me deixeis; não me 

abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Participemos desta nossa cele-

bração com o coração aberto, porque so-

mos pecadores perdoados, por isso tam-

bém precisamos saber perdoar.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao 
nosso apelo, e como nada podemos 
em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que 

possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 1Rs 21,17-29
Provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Após a morte de Nabot, 17a palavra 
do Senhor foi dirigida a Elias, o 
tesbita, nestes termos: 18“Levanta-
-te e desce ao encontro de Acab, 
rei de Israel, que reina em Samaria. 
Ele está na vinha de Nabot, aonde 
desceu para dela tomar posse. 19Isto 
lhe dirás: ‘Assim fala o Senhor: Tu 

DIA 16 DE JUNHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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mataste e ainda por cima roubas!’ E 
acrescentarás: ‘Assim fala o Senhor: 
No mesmo lugar em que os cães 
lamberam o sangue de Nabot, lam-
berão também o teu’”. 20Acab dis-
se a Elias: “Afi nal encontraste-me, 
ó meu inimigo?” Elias respondeu: 
“Sim, eu te encontrei. Porque te 
vendeste para fazer o que desagra-
da ao Senhor, 21farei cair sobre ti a 
desgraça: varrerei a tua descendên-
cia, exterminando todos os homens 
da casa de Acab, escravos ou livres 
em Israel. 22Farei com a tua família 
como fi z com as famílias de Jero-
boão, fi lho de Nabat, e de Baasa, 
fi lho de Aías, porque provocaste 
a minha ira e fi zeste Israel pecar. 
23Também a respeito de Jezabel o 
Senhor pronunciou uma senten-
ça: ‘Os cães devorarão Jezabel no 
campo de Jezrael. 24Os da família 
de Acab que morrerem na cidade, 
serão devorados pelos cães, e os que 
morrerem no campo, serão comidos 
pelas aves do céu’” 25Não houve nin-
guém que se tenha vendido como 
Acab, para fazer o que desagrada 
ao Senhor, porque a isto o incita-
va sua mulher Jezabel. 26Portou-se 
de modo abominável, seguindo os 
ídolos dos amorreus que o Senhor 
tinha expulsado diante dos fi lhos de 
Israel. 27Quando Acab ouviu estas 
palavras, rasgou as vestes, pôs um 
cilício sobre a pele e jejuou. Dormia 
envolto num pano de penitência e 
andava abatido. 28Então a palavra do 

Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, 
nestes termos: 29“Viste como Acab 
se humilhou diante de mim? Já que 
ele assim procedeu, não o castigarei 
durante a sua vida, mas nos dias de 
seu fi lho enviarei a desgraça sobre a 
sua família”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 50(51),3-4.5-6a.11.16 (R. 3a)

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

2. 5Eu reconheço toda a minha ini-
quidade,*/ o meu pecado está sem-
pre à minha frente./ 6aFoi contra 
vós, só contra vós, que eu pequei,*/ 
e pratiquei o que é mau aos vossos 
olhos! R.

3. 11Desviai o vosso olhar dos meus 
pecados */ e apagai todas as minhas 
transgressões!/ 16Da morte como 
pena, libertai-me,*/ e minha língua 
exaltará vossa justiça! R.

Aclamação ao Evangelho – Jo 13,34
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Eu vos dou novo preceito: que uns 

aos outros vos ameis, como eu vos tenho 

amado. R.

EVANGELHO – Mt 5,43-48
Amai os vossos inimigos.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 43“Vós ouvistes o que foi 
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dito: ‘Amarás o teu próximo e odia-
rás o teu inimigo!’ 44Eu, porém, vos 
digo: Amai os vossos inimigos e re-
zai por aqueles que vos perseguem! 
45Assim, vos tornareis fi lhos do vos-
so Pai que está nos céus, porque ele 
faz nascer o sol sobre maus e bons, 
e faz cair a chuva sobre justos e in-
justos. 46Porque, se amais somente 
aqueles que vos amam, que recom-
pensa tereis? Os cobradores de im-
postos não fazem a mesma coisa? 
47E se saudais somente os vossos 
irmãos, o que fazeis de extraordi-
nário? Os pagãos não fazem a mes-
ma coisa? 48Portanto, sede perfeitos 
como o vosso Pai celeste é perfeito”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Dependendo do pecado que cometemos, 

nossa tentação é pensar que Deus certa-

mente não nos perdoará. Não importa a 

gravidade da falta, o importante é nosso 

arrependimento por ter cometido algo 

errado, por ter magoado o próximo, por 

ter ofendido a Deus. Lembremo-nos do 

episódio do rei Acab, que arrependeu-se 

sinceramente pelo assassinato de Nabot, 

e Deus o perdoou (1Rs 21,27-29) Per-

doou porque o amava como filho e dese-

java que ele mudasse de comportamento. 

Jesus deseja que todos nós procuremos 

agir de acordo com o agir de Deus: per-

doar sempre, não importa a gravidade da 

ofensa (Mt 5,44). Precisamos nos esfor-

çar para perdoar até nossos inimigos, se 

os temos. Não podemos viver como pes-

soas que não têm fé. Não podemos rezar, 

ir à Igreja, participar da Celebração da 

Palavra ou da Missa e agir como um pa-

gão durante a semana (v. 46-47).

Preces da Comunidade
P. Com a confi ança e a liberdade de fi lhos 

apresentemos a Deus, nosso Pai, nossos 

pedidos.

R. Senhor, ensinai-nos a perdoar!

1. Para que vossa Igreja seja em todo o 

mundo um sinal de perdão e reconciliação, 

nós vos pedimos.

2. Iluminai nosso Papa Francisco para que 

seus ensinamentos nos levem a viver como 

irmãos, nós vos pedimos.

3. Tocai os corações dos governantes para 

que sejam promotores da justiça, da con-

córdia e da união entre todos, nós vos 

pedimos.

4. Dai-nos a capacidade de não guardar 

ressentimentos e nunca prejudicar nin-

guém, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos 

por sempre nos perdoar, aceitai e atendei 

nossas súplicas. Por Cristo, nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres huma-
nos e os renovais pelo sacramento, 
fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 26,4
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 

isto que eu desejo: habitar no santuário do 

Senhor, por toda a minha vida.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão na 

JUN2020_igreja_em_oraça ̃o_BETA8.indd   71JUN2020_igreja_em_orac ̧a ̃o_BETA8.indd   71 17/02/2020   16:1217/02/2020   16:12



7217DIA 

Eucaristia prefi gura a união dos 
fi éis em vosso amor; fazei que rea-
lize também a comunhão na vossa 
Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Adair 

José Guimarães (1960); Dom Jacinto Furtado de 

Brito Sobrinho (1947); Dom Pedro Cunha Cruz 

(1964). Ordenação Presbiteral: Dom Alfredo 

Schäffl  er (1968). Ordenação Episcopal: Dom Dul-

cênio Fontes de Matos (2001).

Antífona da Entrada – Sl 26,7.9
Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: ten-

de compaixão de mim e atendei-me: vós 

sois meu protetor: não me deixeis; não me 

abandoneis, ó Deus meu Salvador!

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): A nossa união de coração com 

Jesus Cristo, nesta celebração, nos capa-

cite para vivermos com discrição nossa 

caridade fraterna unicamente por amor a 

Deus, sem esperar de ninguém elogios e 

recompensa.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao 
nosso apelo, e como nada podemos 
em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Rs 2,1.6-14
Num carro de fogo, Elias subiu ao céu.

Leitura do Segundo Livro dos Reis
1Quando o Senhor quis arreba-
tar Elias ao céu, num redemoinho, 

Elias e Eliseu partiram de Guilgal. 
6Tendo chegado a Jericó, Elias disse 
a Eliseu: “Permanece aqui, porque o 
Senhor me mandou até ao Jordão”. 
E ele respondeu: “Pela vida do Se-
nhor e pela tua eu não te deixarei”. 
E partiram os dois juntos. 7Então, 
cinquenta dos fi lhos dos profetas os 
seguiram, e fi caram parados, à parte, 
a certa distância, enquanto eles dois 
chegaram à beira do Jordão. 8Elias 
tomou então o seu manto, enrolou-
-o e bateu com ele nas águas, que 
se dividiram para os dois lados, de 
modo que ambos passaram a pé en-
xuto. 9Depois que passaram, Elias 
disse a Eliseu: “Pede o que queres 
que eu te faça antes de ser arreba-
tado da tua presença”. Eliseu disse: 
“Que me seja dada uma dupla por-
ção do teu espírito”. 10Elias respon-
deu: “Tu pedes uma coisa muito 
difícil. Se me vires quando me ar-
rebatarem da tua presença, isso te 
será concedido; caso contrário, isso 
não te será dado”. 11E aconteceu 
que, enquanto andavam e conver-
savam, um carro de fogo e cavalos 

DIA 17 DE JUNHO
VERDE – 4ª FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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de fogo os separaram um do outro, 
e Elias subiu ao céu num redemoi-
nho. 12Eliseu o via e gritava: “Meu 
pai, meu pai, carro de Israel e seu 
condutor!” Depois, não o viu mais. 
E, tomando as vestes dele, rasgou-as 
em duas. 13Em seguida, apanhou o 
manto que Elias tinha deixado cair 
e, voltando sobre seus passos, esta-
cou à margem do Jordão. 14Tomou 
então o manto de Elias e bateu com 
ele nas águas dizendo: “Onde está 
agora o Deus de Elias?” E bateu 
nas águas, que se dividiram, para os 
dois lados, e Eliseu atravessou o rio. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 30(31),20.21.24 (R. 25)

R. Fortalecei os corações, vós que ao 
Senhor vos confi ais!
1. 20Como é grande, ó Senhor, vos-
sa bondade,*/ que reservastes para 
aqueles que vos temem!/ Para aque-
les que em vós se refugiam,*/ mos-
trando, assim, o vosso amor perante 
os homens. R.

2. 21Na proteção de vossa face os 
defendeis */ bem longe das intrigas 
dos mortais./ No interior de vossa 
tenda os escondeis,*/ protegendo-os 
contra as línguas maldizentes. R.

3. 24Amai o Senhor Deus, seus san-
tos todos, †/ ele guarda com carinho 
seus fi éis,*/ mas pune os orgulhosos 
com rigor. R.

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

V. Quem me ama, realmente, guardará 

minha palavra e meu Pai o amará e a ele 

nós viremos. R.

EVANGELHO – Mt 6,1-6.16-18
Teu Pai, que vê o que está escondido, 

te dará a recompensa.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 1“Ficai atentos para não 
praticar a vossa justiça na frente dos 
homens, só para serdes vistos por 
eles. Caso contrário, não recebereis 
a recompensa do vosso Pai que está 
nos céus. 2Por isso, quando deres es-
mola, não toques a trombeta dian-
te de ti, como fazem os hipócritas 
nas sinagogas e nas ruas, para serem 
elogiados pelos homens. Em verda-
de vos digo: eles já receberam a sua 
recompensa. 3Ao contrário, quando 
deres esmola, que a tua mão esquer-
da não saiba o que faz a tua mão 
direita, 4de modo que, a tua esmo-
la fi que oculta. E o teu Pai, que vê 
o que está oculto, te dará a recom-
pensa. 5Quando orardes, não sejais 
como os hipócritas, que gostam de 
rezar em pé, nas sinagogas e nas es-
quinas das praças, para serem vistos 
pelos homens. Em verdade vos digo: 
eles já receberam a sua recompen-
sa. 6Ao contrário, quando tu orares, 
entra no teu quarto, fecha a porta, e 
reza ao teu Pai que está oculto. E o 
teu Pai, que vê o que está escondido, 
te dará a recompensa. 16Quando je-
juardes, não fi ques com o rosto triste 
como os hipócritas. Eles desfi guram 
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o rosto, para que os homens vejam 
que estão jejuando. Em verdade vos 
digo: eles já receberam a sua recom-
pensa. 17Tu, porém, quando jejua-
res, perfuma a cabeça e lava o rosto, 
18para que os homens não vejam que 
tu estás jejuando, mas somente teu 
Pai, que está oculto. E o teu Pai, que 
vê o que está escondido, te dará a re-
compensa”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Temos a tendência de apreciar os aplau-

sos e até procurar receber elogios pelas 

boas ações que fazemos (Mt 6,1). Jesus 

nos alerta que, se somos elogiados ou 

aplaudidos, já recebemos uma recompen-

sa humana, já estamos satisfeitos, portan-

to, dispensamos a recompensa divina. Os 

sacrifícios que fazemos de maneira oculta 

tornam-se mais difíceis e exigentes do 

que aqueles que fazemos e as pessoas 

elogiam, porque o elogio nos alimenta 

e conforta, mas, por outro lado, não tem 

valor diante de Deus. Sigamos o conse-

lho de Jesus: sejamos discretos em nossas 

obras de misericórdia e atos de piedade, 

como a esmola, a oração e o jejum, e se-

guramente Deus, nosso Pai, nos dará a 

recompensa (v. 3-4;17-18); em outras pa-

lavras, façamos tudo somente por amor.

Preces da Comunidade
P. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus 

e com humildade no coração, colocamos 

diante de vós nossos pedidos.

R. Senhor, dai-nos um coração generoso.

1. Pela Igreja, para que todos os cristãos 

possam dar sempre testemunho de genero-

sidade e desprendimento, nós vos pedimos.

2. Pelo Papa Francisco, para que continue 

promovendo o zelo pelos mais necessita-

dos somente por amor, nós vos pedimos.

3. Para que haja no mundo mais espírito 

de ajuda mútua sem espera de recompensa, 

nós vos pedimos.

4. Por todos nós, para que sejamos sempre 

discretos em nossas boas ações e atos de 

caridade, fazendo-os por amor a Deus, nós 

vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Nosso Deus e Pai, nós vos pedimos um 

coração humilde e desprendido. Atendei 

por vossa infi nita generosidade estas nos-

sas intenções e pedidos. Por Cristo, Senhor 

nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres huma-
nos e os renovais pelo sacramento, 
fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 26,4
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 

isto que eu desejo: habitar no santuário do 

Senhor, por toda a minha vida.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão na Eu-
caristia prefi gura a união dos fi éis 
em vosso amor; fazei que realize 
também a comunhão na vossa Igre-
ja. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Hilde-

brando Mendes Costa (1926); Dom José Albu-

querque de Araújo (1968). Ordenação Presbiteral: 

Dom Antônio de Assis Ribeiro (1995). Ordenação 

Episcopal: Cardeal José Freire Falcão (1967).
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Antífona da Entrada – Sl 26,7.9
Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: ten-

de compaixão de mim e atendei-me: vós 

sois meu protetor: não me deixeis; não me 

abandoneis, ó Deus meu Salvador!

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

amor para experimentarmos o poder de 

sua Palavra e entrarmos em comunhão 

com Ele. Seja esta celebração uma escola 

de oração e de comunhão fraterna.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao 
nosso apelo, e como nada podemos 
em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir conforme 
vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Eclo 48,1-15(gr. 1-14)
Elias foi envolvido no turbilhão, 

e Eliseu ficou repleto do seu espírito.
Leitura do Livro do Eclesiástico
1O profeta Elias surgiu como um 
fogo, e sua palavra queimava como 
uma tocha. 2Fez vir a fome sobre 
eles e, no seu zelo, reduziu-os a 
pouca gente. 3Pela palavra do Se-
nhor fechou o céu e de lá fez cair 
fogo por três vezes. 4Ó Elias, como 

te tornaste glorioso por teus prodí-
gios! Quem poderia gloriar-se de 
ser semelhante a ti? 5Tu, que levan-
taste um homem da morte e dos 
abismos, pela palavra do Senhor; 
6tu, que precipitaste reis na ruína e 
fi zeste cair do leito homens ilustres; 
7tu, que ouviste censuras no Sinai 
e decretos de vingança no Horeb. 
8Tu ungiste reis, para tirar vingan-
ça, e profetas, para te sucederem; 
9tu foste arrebatado num turbilhão 
de fogo, um carro de cavalos tam-
bém de fogo, 10tu, nas ameaças para 
os tempos futuros, foste designado 
para acalmar a ira do Senhor antes 
do furor, para reconduzir o coração 
do pai ao fi lho, e restabelecer as tri-
bos de Jacó. 11Felizes os que te vi-
ram, e os que adormeceram na tua 
amizade! 12Nós também, com cer-
teza, viveremos; mas, após a morte, 
não será tal o nosso nome. 13Apenas 
Elias foi envolvido no turbilhão, 
Eliseu fi cou repleto do seu espírito. 
Durante a vida não temeu prínci-
pe algum, e ninguém o superou em 
poder. 14Nada havia acima de suas 
forças, e, até já morto, seu corpo 
profetizou. 15Durante a vida rea-
lizou prodígios e, mesmo na mor-
te, suas obras foram maravilhosas. 
Palavra do Senhor.

DIA 18 DE JUNHO
VERDE – 5ª FEIRA DA 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 3ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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SALMO RESPONSORIAL
 Sl 96(97),1-2.3-4.5-6.7 (R. 12a)

R. Ó justos, alegrai-vos no Senhor!
1. 1Deus é Rei! Exulte a terra de ale-
gria,*/ e as ilhas numerosas rejubi-
lem!/ 2Treva e nuvem o rodeiam no 
seu trono,*/ que se apoia na justiça e 
no direito. R.

2. 3Vai um fogo caminhando à sua 
frente*/ e devora ao redor seus ini-
migos./ 4Seus relâmpagos clareiam 
toda a terra; */ toda a terra ao con-
templá-los estremece. R.

3. 5As montanhas se derretem como 
cera */ ante a face do Senhor de toda 
a terra;/ 6e assim proclama o céu sua 
justiça,*/ todos os povos podem ver 
a sua glória. R.

4. 7“Os que adoram as estátuas se 
envergonhem †/ e os que põem a 
sua glória nos seus ídolos; */ aos pés 
de Deus vêm se prostrar todos os 
deuses!” R.

Aclamação ao Evangelho – Rm 8,15bc
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Recebestes um espírito de adoção, no 

qual clamamos Aba! Pai! R.

EVANGELHO – Mt 6,7-15
Vós deveis rezar assim.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 7“Quando orardes, não 
useis muitas palavras, como fazem 
os pagãos. Eles pensam que serão 
ouvidos por força das muitas pala-
vras. 8Não sejais como eles, pois vos-
so Pai sabe do que precisais, muito 

antes que vós o peçais. 9Vós deveis 
rezar assim: Pai nosso que estás nos 
céus, santifi cado seja o teu nome; 
10venha o teu Reino; seja feita a tua 
vontade, assim na terra como nos 
céus. 11O pão nosso de cada dia dá-
-nos hoje. 12Perdoa as nossas ofen-
sas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido. 13E não 
nos deixes cair em tentação, mas 
livra-nos do mal. 14De fato, se vós 
perdoardes aos homens as faltas 
que eles cometeram, vosso Pai que 
está nos céus também vos perdoa-
rá. 15Mas, se vós não perdoardes aos 
homens, vosso Pai também não per-
doará as faltas que vós cometestes”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O poder da oração é evidente na vida dos 

santos e amigos de Deus. A leitura do 

Eclesiástico nos mostra os efeitos da in-

timidade de Elias com Deus, na oração. 

A Carta de São Tiago nos diz que “a ora-

ção fervorosa do justo tem grande poder” 

(Tg 5,16) e nos apresenta o exemplo 

da oração de Elias (Tg 5,17s). É Deus 

quem chama os seus servos à intimidade 

consigo, comunica-lhes o seu amor, re-

vela os seus planos e estreita com eles os 

laços de amizade. Jesus, o Filho amado, o 

Santo e Justo, é a fonte e a raiz de toda 

a santidade na vida da Igreja. Ele nos re-

conciliou com o Pai e nos justificou pelo 

seu Sangue. Nele, por Ele e com Ele, a 

nossa oração tem um poder inestimável, 

pois é Ele que ora no seu Corpo e é a Ele 

que oramos, como nossa Cabeça. Assim, 
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a oração do Senhor (a sua!) nos foi dada, 

porque como membros do seu Corpo, 

enxertados nele pelo Batismo, podemos 

nos dirigir a Deus como Pai, desejando 

que a vontade de Deus se realize e que 

as necessidades de nossos irmãos sejam 

atendidas.

Preces da Comunidade
P. O Pai do Céu sabe do que nós precisa-

mos. Por Cristo, apresentemos a Ele nos-

sas necessidades e peçamos:

R. Pai nosso, venha a nós o vosso Reino!

1. Por toda a Igreja, para que suas ativida-

des evangelizadoras e caritativas manifes-

tem a presença do Reino de Deus entre 

nós e no que virá no fi m dos tempos, nós 

vos pedimos.

2. Por nossas comunidades eclesiais, para 

que seus membros sejam perseverantes na 

oração e operantes no serviço das necessi-

dades do próximo, nós vos pedimos.

3. Por todos os batizados, para que sejam 

fortalecidos no seu múnus profético, a fi m 

de que a vontade de Deus seja acolhida e 

vivida em nossas famílias e na sociedade, 

nós vos pedimos.

4. Pelos falecidos, para que alcancem a 

misericórdia do Bom Pastor e entrem na Vida 

Nova do Reino de Deus, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Inclinai, ó Pai, o vosso ouvido a estas 

nossas preces, que com fervor e confi an-

ça vos apresentamos. Por Cristo, Senhor 

nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres huma-
nos e os renovais pelo sacramento, 
fazei que jamais falte este sustento 
ao nosso corpo e à nossa alma. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 26,4
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só 

isto que eu desejo: habitar no santuário do 

Senhor, por toda a minha vida.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, esta comunhão na Eu-
caristia prefi gura a união dos fi éis 
em vosso amor; fazei que realize 
também a comunhão na vossa Igre-
ja. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Roque Costa Souza (1994). Ordenação Epis-

copal: Dom Antônio Wagner da Silva (2000).

Dados – Sagrado Coração de Jesus
Desde a época dos Padres, a água e o san-

gue do Coração de Jesus são símbolos dos 

sacramentos, do Batismo e da Eucaristia. 

A própria Igreja, como a nova Eva, é vista 

como nascida do lado aberto de Cristo 

na Cruz, o novo Adão. A contemplação 

do Coração de Jesus, jorrando sangue e 

água, sempre foi na Igreja fonte de pieda-

de, oração, fé, graça. No entanto, uma festa 

DIA 19 DE JUNHO
BRANCO – 6ª FEIRA. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, SOLENIDADE.

(OFÍCIO SOLENE PRÓPRIO – GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO PRÓPRIO)
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propriamente dita do Coração de Jesus 

foi celebrada pela primeira vez em 20 de 

outubro de 1672 pelo Padre São João Eu-

des. Pouco tempo depois, as revelações de 

Santa Margarida Maria Alacoque (1675) 

contribuíram imensamente para a difusão 

dessa devoção. A característica própria 

dessa solenidade é a ação de graças pela ri-

queza insondável de Cristo e a contempla-

ção reparadora do Coração Transpassado. 

O Papa Pio IX em 1856 estendeu a festa 

a toda a Igreja Latina. (Fonte: MARTI-

MORT, A.G., A Igreja em Oração IV, Vo-

zes, Petrópolis, 1992).

Antífona da Entrada – Sl 32,11.19
Eis os pensamentos do seu Coração, que 

permanecem ao longo das gerações: liber-

tar da morte todos os homens e conservar-

-lhes a vida em tempo de penúria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Com amor e gratidão, contem-

plemos o Sagrado Coração de Jesus aber-

to na cruz, fonte perene da graça e revela-

ção singular da Misericórdia Divina.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Concedei, ó Deus todo-pode-
roso, que, alegrando-nos pela sole-
nidade do Coração do vosso Filho, 
meditemos as maravilhas de seu 
amor e possamos receber, desta fon-
te de vida, uma torrente de graças. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Dt 7,6-11
O Senhor vos amou e escolheu.

Leitura do Livro do Deuteronômio
Moisés falou ao povo, dizendo: 6“Tu 
és um povo consagrado ao Senhor 

teu Deus. O Senhor teu Deus te 
escolheu dentre todos os povos da 
terra, para seres o seu povo prefe-
rido. 7O Senhor se afeiçoou a vós 
e vos escolheu, não por serdes mais 
numerosos que os outros povos – 
na verdade sois o menor de todos 
– 8mas, sim, porque o Senhor vos 
amou e quis cumprir o juramento 
que fez a vossos pais. Foi por isso 
que o Senhor vos fez sair com mão 
poderosa, e vos resgatou da casa da 
escravidão, das mãos do Faraó, rei 
do Egito. 9Saberás, pois, que o Se-
nhor teu Deus é o único Deus, um 
Deus fi el, que guarda a aliança e a 
misericórdia até mil gerações, para 
aqueles que o amam e observam 
seus mandamentos; 10mas casti-
ga diretamente aquele que o odeia, 
fazendo-o perecer; e não o deixa es-
perar, mas dá-lhe imediatamente o 
castigo merecido. 11Guarda, pois, os 
mandamentos, as leis e os decretos 
que hoje te prescrevo, pondo-os em 
prática! Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 102(103),1-2.3-4.6-7.8.10 (R. 17)

R. O amor do Senhor Deus por 
quem o teme, é de sempre e perdura 
para sempre.
1. 1Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor,*/ e todo o meu ser, seu santo 
nome!/ 2Bendize, ó minha alma, ao 
Senhor,*/ não te esqueças de ne-
nhum de seus favores! R.

2. 3Pois ele te perdoa toda culpa,*/ 
e cura toda a tua enfermidade;/ 4da 

19
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sepultura ele salva a tua vida */ e te 
cerca de carinho e compaixão. R.

3. 6O Senhor realiza obras de jus-
tiça */ e garante o direito aos opri-
midos;/ 7revelou os seus caminhos a 
Moisés,*/ e aos fi lhos de Israel, seus 
grandes feitos. R.

4. 8O Senhor é indulgente, é favorá-
vel,*/ é paciente, é bondoso e com-
passivo./ 10Não nos trata como exi-
gem nossas faltas,*/ nem nos pune 
em proporção às nossas culpas. R.

SEGUNDA LEITURA – 1Jo 4,7-16
Foi Deus quem nos amou primeiro.

Leitura da Primeira Carta de São João
7Caríssimos, amemo-nos uns aos 
outros, porque o amor vem de Deus 
e todo aquele que ama nasceu de 
Deus e conhece Deus. 8Quem não 
ama, não chegou a conhecer Deus, 
pois Deus é amor. 9Foi 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. 10Nisto 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. 
11Caríssimos, se Deus nos amou 
assim, nós também devemos amar-
-nos uns aos outros. 12Ninguém ja-
mais viu a Deus. Se nos amamos 
uns aos outros, Deus permanece co-
nosco e seu amor é plenamente rea-
lizado entre nós. 13A prova de que 
permanecemos com ele, e ele conos-
co, é que ele nos deu o seu Espírito. 

14E nós vimos, e damos testemunho, 
que o Pai enviou o seu Filho como 
Salvador do mundo. 15Todo aquele 
que proclama que Jesus é o Filho de 
Deus, Deus permanece com ele, e 
ele com Deus. 16E 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.

Aclamação ao Evangelho – Mt 11,29ab
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Tomai sobre vós o meu jugo e de mim 

aprendei que sou de manso e humilde co-

ração. R.

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

 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. 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 
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fardo é leve”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus convida a todos que estão “cansa-

dos e carregados de fardos” (Mt 11,28). 

Nessa categoria cabe absolutamente 

todo ser humano, mesmo aquele que 

não se dê conta do seu cansaço ou da 

sua sobrecarga. Qual é a causa de nosso 

cansaço? O nosso afastamento de Deus. 

Longe de Deus, a vida não é uma fes-

ta, mas um exílio; longe de Deus somos 

todos, como se canta no Salve Rainha, 

“degredados filhos de Eva”, chorando 

com saudades da pátria. Deus mesmo é 

a nossa pátria; estar próximo dele é viver 

em nosso verdadeiro lar. Jesus nos ani-

ma para fazer a viagem de volta – “Vin-

de a mim” (v. 28) – porque todo aquele 

que se aproxima dele chega à presença 

do Pai: “Eu estou no Pai e o Pai está 

em mim” ( Jo 14,10). O nosso acesso a 

Jesus e por meio dele ao Pai é o seu Sa-

grado Coração. O seu convite, “Vinde a 

mim”, é sua abertura de coração. Na festa 

de hoje, ele escancara as portas do seu 

coração e nos diz com grande ternura 

e afabilidade: “Entrai”. “Entrai por suas 

portas dando graças e em seus átrios 

com hinos de louvor” (Sl 100,4). E o 

que lá encontraremos uma vez adentra-

dos? Deixemos Jesus falar por si mesmo: 

“Eu vos darei descanso” (Mt 11,28). Esse 

“descanso” oferecido por Jesus significa 

muito mais do que repouso ou ociosi-

dade, é um descanso ativo, por assim 

dizer, é um desfrutar dos tesouros do 

seu coração, um degustar de sua infinita 

sabedoria, paz e amor. Grandes riquezas 

nos aguardam dentro do coração de Je-

sus. João da Cruz descreve este coração 

como uma mina inesgotável com infini-

tas veias de ouro e de pedras preciosas. 

“Nele estão escondidos todos os tesou-

ros da sabedoria e do conhecimento” 

(Cl 2,3). Tais riquezas não podem ser ex-

perimentadas do lado de fora; só aquele 

que entra no coração de Jesus pode conhe-

cê-las. Portanto, atendamos prontamente 

ao convite do Senhor: “Vinde a mim”.

Preces da Comunidade
P. Hoje, de maneira especial, o Coração de 

Jesus está aberto, para nos acolher e para 

nos cumular com suas bênçãos. Vamos ao 

seu encontro e peçamos:

R. Sagrado Coração de Jesus, mostrai-nos 

o vosso imenso amor!

1. Para que o Sagrado Coração de Jesus 

seja venerado em todos os lares católicos 

e os abençoe com sua presença, nós vos 

pedimos.

2. Pelos mais vulneráveis de nossa socieda-

de, para que o Coração de Jesus os guarde 

e os proteja, nós vos pedimos.

3. Pelos que sofrem de angústia ou depres-

são, para que aspirem alívio e consolo das 

fontes da salvação no coração de Jesus, nós 

vos pedimos.

4. Pelos afastados da Igreja por causa do 

pecado grave, para que encontrem novo 

ânimo, confi ando no Sagrado Coração de 

Jesus, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, ajudai-nos a responder ao 

vosso apelo, “Aprendei de mim”. Dai-nos 

corações humildes e compassivos, como o 

vosso. Vós que viveis e reinais pelos séculos 
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dos séculos.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Considerai, ó Deus, o indizível 
amor do Coração do vosso amado 
Filho, para que nossas oferendas 
vos agradem e sirvam de reparação 
por nossas faltas. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Prefácio:   Coração de Jesus, 
fornalha ardente de caridade.

V. O Senhor esteja convosco.

R. Ele está no meio de nós.

V. Corações ao alto.

R. O nosso coração está em Deus.

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

R. É nosso dever e nossa salvação.

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, Se-

nhor nosso. Elevado na Cruz, entregou-

-se por nós com imenso amor. E de seu 

lado aberto pela lança fez jorrar, com a 

água e o sangue, os sacramentos da Igreja 

para que todos, atraídos ao seu Coração, 

pudessem beber, com perene alegria, na 

fonte salvadora. Por essa razão, agora e 

sempre, nós nos unimos à multidão dos 

anjos e dos santos, cantando (dizendo) a 

uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

Antífona da Comunhão – Jo 7,37-38
Diz o Senhor: se alguém tiver sede, venha 

a mim e beba. Daquele que crê em mim, 

brotarão rios de água viva.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus, que este sacramento 
da caridade nos infl ame em vosso 
amor e, sempre voltados para o vos-
so Filho, aprendamos a reconhecê-
-lo em cada irmão. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Bene-

dito Gonçalves dos Santos (1958). Ordenação 

Presbiteral: Dom Janusz Marian Danecki (1977); 

Cardeal José Freire Falcão (1949). Ordenação 

Episcopal: Dom Henrique Soares da Costa (2009); 

Dom José Albuquerque de Araújo (2016).

Dados – Imaculado Coração de Maria
Memória Mariana de origem devocional, 

instituída por Pio XII, a atual celebração 

convida-nos a meditar sobre o mistério de 

Cristo e da Virgem em sua interioridade e 

profundidade. Maria, que guarda os fatos 

e as palavras do Senhor meditando-os em 

seu coração (Lc 2,19), é morada do Espírito 

Santo, sede da sabedoria (Lc 1,35), imagem 

e modelo da Igreja, que escuta e testemu-

nha a mensagem do Senhor (Lc 11,28).

Antífona da Entrada – Sl 12,6
Meu coração exulta porque me salvais. 

Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Estimados irmãos e irmãs, se 

DIA 20 DE JUNHO
BRANCO – SÁBADO. IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, MEMÓRIA.

(PREFÁCIO DE NOSSA SENHORA I OU II)
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guardamos a Palavra de Deus, imitamos 

Maria guardando o próprio Jesus no cora-

ção. Que possamos imitá-la, portanto, nes-

ta celebração e em cada dia de nossas vidas.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que preparastes mora-
da digna do Espírito Santo no Ima-
culado Coração de Maria, concedei 
que, por sua intercessão, nos torne-
mos um templo da vossa glória. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Is 61,9-11
Exulto de alegria no Senhor.

Leitura do Livro do Profeta Isaías
9A descendência do meu povo será 
conhecida entre as nações, e seus fi -
lhos se fi xarão no meio dos povos; 
quem os vir há de reconhecê-los 
como descendentes abençoados por 
Deus. 10Exulto de alegria no Senhor 
e minha alma regozija-se em meu 
Deus; ele me vestiu com as vestes da 
salvação, envolveu-me com o manto 
da justiça e adornou-me como um 
noivo com sua coroa, ou uma noiva 
com suas joias. 11Assim como a ter-
ra faz brotar a planta e o jardim faz 
germinar a semente, assim o Senhor 
Deus fará germinar a justiça e a sua 
glória diante de todas as nações. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R. 1a)

R. Meu coração se regozija no 
Senhor.
1. 1Exulta no Senhor meu coração,*/ 
e se eleva a minha fronte no meu 

Deus;/ minha boca desafi a os meus 
rivais */ porque me alegro com a 
vossa salvação. R.

2. 4O arco dos fortes foi dobrado, 
foi quebrado,*/ mas os fracos se 
vestiram de vigor./ 5Os saciados se 
empregaram por um pão,*/ mas os 
pobres e os famintos se fartaram./ 
Muitas vezes deu à luz a que era es-
téril,*/ mas a mãe de muitos fi lhos 
defi nhou. R.

3. 6É o Senhor quem dá a morte e dá 
a vida,*/ faz descer à sepultura e faz 
voltar;/ 7é o Senhor quem faz o po-
bre e faz o rico,*/ é o Senhor quem 
nos humilha e nos exalta. R.

4. 8aO Senhor ergue do pó o homem 
fraco,*/ 8bdo lixo ele retira o indigen-
te,/ 8cpara fazê-los assentar-se com 
os nobres */ 8dnum lugar de muita 
honra e distinção. R.

Aclamação ao Evangelho – Lc 2,19
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Bendita é a Virgem Maria, que guarda-

va a Palavra de Deus, meditando-a no seu 

coração. R.

EVANGELHO – Lc 2,41-51
Sua mãe conservava no coração todas estas coisas.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
41Os pais de Jesus iam todos os anos 
a Jerusalém, para a festa da Páscoa. 
42Quando ele completou doze anos, 
subiram para a festa, como de cos-
tume. 43Passados os dias da Páscoa, 
começaram a viagem de volta, mas 
o menino Jesus fi cou em Jerusa-
lém, sem que seus pais o notassem. 
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44Pensando que ele estivesse na ca-
ravana, caminharam um dia inteiro. 
Depois começaram a procurá-lo en-
tre os parentes e conhecidos. 45Não 
o tendo encontrado, voltaram para 
Jerusalém à sua procura. 46Três dias 
depois, o encontraram no Templo. 
Estava sentado no meio dos mes-
tres, escutando e fazendo pergun-
tas. 47Todos os que ouviam o meni-
no estavam maravilhados com sua 
inteligência e suas respostas. 48Ao 
vê-lo, seus pais fi caram muito ad-
mirados e sua mãe lhe disse: “Meu 
fi lho, por que agiste assim conosco? 
Olha que teu pai e eu estávamos, 
angustiados, à tua procura”. 49Jesus 
respondeu: “Por que me procurá-
veis? Não sabeis que devo estar na 
casa de meu Pai?” 50Eles, porém, não 
compreenderam as palavras que lhes 
dissera. 51Jesus desceu então com 
seus pais para Nazaré, e era-lhes 
obediente. Sua mãe, porém, conser-
vava no coração todas estas coisas. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Deus criou Adão e Eva com um cora-

ção imaculado, colocou-os no lugar mais 

ideal do universo – o Paraíso – e deu-lhes 

a maior de todas as graças: contemplar, já 

nesta vida, Deus face a face (Gn 2). Ape-

sar disso, Adão e Eva pecaram, maculan-

do seus corações, e acabaram expulsos do 

Paraíso. Mas Deus resolveu fazer uma 

segunda tentativa – ainda mais ousada – 

com Maria: criou-a imaculada e colocou-

-a não no Paraíso, mas em nosso mundo 

decaído, e encheu-a de graças, mas sem 

privá-la das provações da vida humana 

(Lc 2,35). Deu certo: o amor de Maria 

a Jesus conservou a pureza de seu cora-

ção como se estivesse no Paraíso. Mas 

Deus não parou por aí e foi ainda mais 

ousado para conosco: em nossa condição 

pecadora, no meio do mundo decaído, 

sem privar-nos das tentações, Deus nos 

cumula das graças dos sacramentos e da 

fé da Igreja, na esperança de restaurar o 

nosso coração à semelhança dos corações 

de Jesus e Maria. Que Deus faça o nosso 

coração semelhante ao deles!

Preces da Comunidade
P. Por intercessão do Imaculado Coração de 

Maria, elevemos a Deus os nossos pedidos:

R. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que a exemplo de Maria acolha com 

especial amor a todos aqueles que buscam 

Jesus de coração, nós vos pedimos.

2. Pelas mães e pelas gestantes, para que 

cuidem de seus fi lhos com o mesmo amor 

que Nossa Senhora tinha para com Jesus, 

nós vos pedimos.

4. Pelos sacerdotes, fi lhos queridos de Ma-

ria, para que sejam uma presença amorosa 

de Cristo aonde quer que estejam, nós vos 

pedimos.

5. Pelos mais desamparados, para que en-

contrem corações que os acolham e aju-

dem, a exemplo de Maria, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Acolhei, Senhor, as nossas preces por 

intercessão da Imaculada Mãe de vosso 

Filho, Jesus, que convosco vive e reina para 

sempre.
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SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, as preces e ofe-
rendas que vos apresentamos em 
honra de Maria, Mãe de Jesus Cris-
to, vosso Filho. Que elas vos sejam 
agradáveis e nos tragam o vosso per-
dão. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Lc 2,19
Maria guardava todas estas palavras, 

meditando-as no seu coração.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Tendo participado, ó Deus, da 
redenção eterna, na festa da Mãe de 
Jesus, concedei-nos crescer em vos-
sa graça até a plenitude da salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Bispo Aniversariante: Ordenação Episcopal: Dom 

Anuar Battisti (1998).

Sugestões para a celebração
1. Procure-se valorizar o abraço da paz: que 

seja um momento de expressar reconciliação e 

fraternidade.

2. Pode-se dar um destaque especial ao 

Evangeliário e, também, admoestar os fi éis a 

não apenas dedicarem uma atenção especial 

à escuta das leituras e orações propostas para 

a liturgia do dia, como também a cultivar o 

hábito da leitura espiritual e do estudo das 

Sagradas Escrituras.

3. Após a comunhão, dar um espaço para a 

assembleia fazer um profundo silêncio con-

templativo do encontro havido com Deus. 

Seria bom fazer uma breve motivação para 

este momento de silêncio orante, como previs-

to no Missal Romano.

Antífona da Entrada – Sl 27,8-9
O Senhor é a força de seu povo, fortaleza 

e salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, 

vosso povo, abençoai vossa herança e go-

vernai para sempre os vossos servos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Irmãs e irmãos, animados pela 

força do Espírito Santo, o Senhor nos reú-

ne em torno da Palavra e da Mesa do Cor-

po e Sangue de seu Filho. Ele é a nossa 

fortaleza, o nosso Caminho que nos leva 

ao encontro do Pai. Celebrando este dia 

santo, coloquemos diante do seu Mistério 

as nossas vitórias, angústias, as nossas ale-

grias e tristezas e celebremos a sua Páscoa.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor, nosso Deus, dai-nos por 
toda a vida a graça de vos amar e te-
mer, pois nunca cessais de conduzir 
os que fi rmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Jr 20,10-13
Ele salvou das mãos dos malvados a vida do pobre.

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
Jeremias disse: 10“Eu ouvi as injúrias 
de tantos homens e os vi espalhando 

DIA 21 DE JUNHO
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.
(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO DOS DOMINGOS COMUNS)
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o medo em redor: ‘Denunciai-o, de-
nunciemo-lo’. Todos os amigos ob-
servavam minhas falhas: ‘Talvez ele 
cometa um engano e nós podere-
mos apanhá-lo e desforrar-nos dele’. 
11Mas o Senhor está ao meu lado, 
como forte guerreiro; por isso, os 
que me perseguem cairão vencidos. 
Por não terem tido êxito, eles se co-
brirão de vergonha. Eterna infâmia, 
que nunca se apaga! 12Ó Senhor dos 
exércitos, que provas o homem justo 
e vês os sentimentos do coração, ro-
go-te me faças ver tua vingança so-
bre eles; pois eu te declarei a minha 
causa. 13Cantai ao Senhor, louvai o 
Senhor, pois ele salvou a vida de um 
pobre homem das mãos dos maus”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 68(69),8-10.14.17.33-35 (R. 14c)

R. Atendei-me, ó Senhor, pelo vos-
so imenso amor!
1. 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. R.

2. 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!/ 17Senhor, 
ouvi-me, pois suave é vossa graça,*/ 
ponde os olhos sobre mim com 

grande amor! R.

3. 33Humildes, vede isto e alegrai-
-vos: †/ o vosso coração reviverá,*/ se 
procurardes o Senhor continuamen-
te!/ 34Pois nosso Deus atende à prece 
dos seus pobres,*/ e não despreza o 
clamor de seus cativos./ 35Que céus e 
terra glorifi quem o Senhor */ com o 
mar e todo ser que neles vive! R.

SEGUNDA LEITURA – Rm 5,12-15
O dom ultrapassou o delito.

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 12o pecado entrou no mundo 
por um só homem. Através do peca-
do, entrou a morte. E a morte passou 
para todos os homens, porque todos 
pecaram. 13Na realidade, antes de ser 
dada a Lei, já havia pecado no mun-
do. Mas o pecado não pode ser impu-
tado, quando não há lei. 14No entanto, 
a morte reinou, desde Adão até Moi-
sés, mesmo sobre os que não pecaram 
como Adão, o qual era a fi gura provi-
sória daquele que devia vir. 15Mas isso 
não quer dizer que o dom da graça 
de Deus seja comparável à falta de 
Adão! A transgressão de um só levou 
a multidão humana à morte, mas foi 
de modo bem superior que a graça de 
Deus, ou seja, o dom gratuito conce-
dido através de um só homem, Jesus 
Cristo, se derramou em abundância 
sobre todos. Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Jo 15,26b.27a
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. O Espírito Santo, a Verdade, de mim 

irá testemunhar, e vós minhas testemunhas 

sereis em todo lugar. R.
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EVANGELHO – Mt 10,26-33
Não tenhais medo daqueles que matam o corpo.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus a seus 
apóstolos: 26não tenhais medo dos 
homens, pois nada há de encober-
to que não seja revelado, e nada há 
de escondido que não seja conheci-
do. 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 da-
queles que matam o corpo, mas não 
podem matar a alma! Pelo contrá-
rio, temei aquele que pode destruir 
a alma e o corpo no inferno! 29Não 
se vendem dois pardais por algumas 
moedas? No entanto, nenhum deles 
cai no chão sem o consentimento 
do vosso Pai. 30Quanto a vós, até os 
cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. 31Não tenhais medo! Vós 
valeis mais do que muitos pardais. 
32Portanto, todo aquele que se decla-
rar a meu favor diante dos homens, 
também eu me declararei em favor 
dele diante do meu Pai que está nos 
céus. 33Aquele, porém, que me negar 
diante dos homens, também eu o 
negarei diante do meu Pai que está 
nos céus. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
No Evangelho, Jesus alerta aos apóstolos 

acerca da necessidade de anunciar a ver-

dade, mesmo frente a perseguições: “Não 

tenhais medo dos homens, pois nada há 

de encoberto que não seja revelado, e nada 

há de escondido que não seja conhecido” 

(v. 26). As instruções comunicadas aos 

doze precisam ser proclamadas. Assim 

como eles, cada batizado não pode calar 

a novidade do Evangelho e a riqueza vi-

tal que comunica àqueles que o acolhem. 

Tal necessidade de anunciar o Evange-

lho e se declarar discípulo de Cristo traz 

consequências: incompreensão, persegui-

ção e até a possibilidade de martírio. Por 

isso, Jesus diz aos apóstolos, e também 

a nós:  “Não 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 infer-

no!” (v. 28). Na primeira leitura, o pro-

feta evidencia as calúnias que sofre por 

anunciar a Palavra de Deus. Diante da 

perseguição, Jeremias põe sua confiança 

no Senhor: “Mas o Senhor está ao meu 

lado (...) por isso, os que me perseguem 

cairão vencidos” (v. 11). Como os profetas 

e os apóstolos, a Igreja vive a sorte do seu 

Mestre e Senhor. Como Jeremias, cada 

cristão, frente às dificuldades e oposições, 

deve responder com uma atitude de fé: a 

disposição de assumir na própria vida o 

Mistério Pascal. A outra possibilidade se-

ria dissimular a pertença a Cristo a fim 

de não sofrer. Tal atitude é uma tentação 

de apostasia, isto é, renegar a fé, seja com 

palavras ou com o modo de viver (dizer-

-se cristão, mas não viver conforme a fé 

cristã), e contra ela Jesus nos alerta: “Todo 

aquele que me negar diante dos homens, 

também eu o negarei diante do meu Pai 

que está nos céus!” (v. 33). Sustentados 

pela Palavra de Deus, alimentados pelo 
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Corpo e Sangue do Senhor, somos forta-

lecidos para dar este testemunho de Cris-

to, a fim de que nossos irmãos na fé sejam 

edificados e os que ainda não creem sejam 

interpelados pelo nosso modo de viver.

Preces da Comunidade
CP. Rezemos, irmãs e irmãos, para que a 

Palavra de Deus a nós proclamada nos sus-

tente na caminhada.

(resposta cantada ou rezada)

R. Senhor, escutai nossa oração!

1. Dai perseverança à vossa Igreja para que, 

mesmo em meio às perseguições e tribula-

ções, jamais deixe apagar a chama da fé e 

da esperança, nós vos pedimos.

2. Que o testemunho de fé e coragem dos 

nossos irmãos e irmãs que são perseguidos 

seja um impulso para permanecermos na 

fi delidade ao projeto do Reino, nós vos 

pedimos.

3. Sustentai as nossas comunidades com os 

vossos dons para nunca perdermos o entu-

siasmo e a alegria que de vós provêm, nós 

vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Escutai, Senhor, as preces que 

colocamos diante do vosso coração de Pai. 

Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purifi cados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 144,15
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que 
possamos receber um dia, resgata-
dos para sempre, a salvação que de-
votamente estamos celebrando. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Aloísio 

Alberto Dilli (1948); Dom Geovane Luís da Silva 

(1971). Ordenação Presbiteral: Dom Adolfo Zon 

Pereira (1986); Dom Geovane Luís da Silva (1997). 

Ordenação Episcopal: Dom Canísio Klaus (1998); 

Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues (1998); 

Dom José Roberto Fortes Palau (2014).

Biografia – S. Paulino de Nola
S. Paulino nasceu em Bordeaux, França, 

em 355. Homem muito rico e de mui-

to prestígio – era cônsul e governador da 

Campânia, na Itália – juntamente com sua 

esposa renunciaram a todos os bens e dedi-

caram-se à vida eremítica. Eleito bispo de 

Nola em 409, governou-a até sua morte, 

em 431. Deixou vasta coleção de poemas 

e cartas.

DIA 22 DE JUNHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – S. PAULINO DE NOLA B, MFAC.
VERMELHO – SS. JOÃO FISHER B E TOMÁS MORO MTS, MFAC.
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Biografia – Ss. João Fisher B e Tomás Moro
S. João Fisher (Beverly, Inglaterra,1469 – 

Londres, 22 de junho de 1535) foi bispo de 

Rochester e insigne apologista e pastor. S. 

Tomás Moro (Londres, 1477 – 6 de julho 

de 1535) foi chanceler do rei e intelectual 

brilhante, cheio de sabedoria cristã. Ambos 

se opuseram às justifi cativas teológicas apre-

sentadas por Henrique VIII quando este se 

divorciou de sua esposa e deu início à sepa-

ração da Igreja de Roma. Morreram márti-

res, dando testemunho da indissolubilidade 

do matrimônio e da unidade da Igreja.

Antífona da Entrada – Sl 27,8-9
O Senhor é a força de seu povo, fortaleza 

e salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, 

vosso povo, abençoai vossa herança e go-

vernai para sempre os vossos servos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Iniciando esta celebração, pe-

çamos a Jesus Cristo que nos conceda a 

graça da obediência a Deus e a fidelidade 

aos seus preceitos.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor, nosso Deus, dai-nos por 
toda a vida a graça de vos amar e te-
mer, pois nunca cessais de conduzir 
os que fi rmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Rs 17,5-8.13-15a.18
O Senhor rejeitou Israel para longe da sua 

face restando apenas a tribo de Judá.
Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias, 5Salmanasar, rei da 
Assíria invadiu todo o país. E, che-
gando a Samaria, sitiou-a durante 
três anos. 6No nono ano de Oseias, 

o rei da Assíria tomou Samaria e 
deportou os habitantes de Israel 
para a Assíria, estabelecendo-os em 
Hala e nas margens do Habor, rio 
de Gozã, e nas cidades da Média. 
7Isto aconteceu porque os fi lhos de 
Israel pecaram contra o Senhor, seu 
Deus, que os tinha tirado do Egito, 
libertando-os da opressão do Faraó, 
rei do Egito, porque tinham adora-
do outros deuses. 8Eles seguiram os 
costumes dos povos que o Senhor 
havia expulsado diante deles, e as leis 
introduzidas pelos reis de Israel. 13O 
Senhor tinha advertido seriamente 
Israel e Judá por meio de todos os 
profetas e videntes, dizendo: “Voltai 
dos vossos maus caminhos e obser-
vai meus mandamentos e preceitos, 
conforme todas as leis que prescrevi 
a vossos pais e que vos comuniquei 
por intermédio de meus servos, os 
profetas”. 14Eles, porém, não pres-
taram ouvidos, mostrando-se tão 
obstinados como seus pais, que não 
tinham acreditado no Senhor, seu 
Deus. 15aDesprezaram as suas leis e 
a aliança que tinha feito com seus 
pais, e os testemunhos com que os 
havia garantido. 18O Senhor indig-
nou-se profundamente contra os 
fi lhos de Israel e rejeitou-os para 
longe da sua face, restando apenas 
a tribo de Judá. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 59(60),3.4-5.11-12a.12b-13 (R. 7b)

R. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos 
Senhor!
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89 22DIA 

1. 3Rejeitastes, ó Deus, vosso povo 
†/ e arrasastes as nossas fi leiras; */ 
vós estáveis irado: voltai-vos! R.

2. 4Abalastes, partistes a terra,*/ 
reparai suas brechas, pois treme./ 
5Duramente provastes o povo,*/ e 
um vinho atordoante nos destes. R.

3. 11Quem me leva à cidade segura,*/ 
e a Edom quem me vai conduzir,/ 
12ase vós, Deus, rejeitais vosso povo*/ 
e não mais conduzis nossas tropas? R.

5. bDai-nos, Deus, vosso auxílio na 
angústia; */ nada vale o socorro dos 
homens!/ 13Mas com Deus nós fa-
remos proezas,*/ e ele vai esmagar o 
opressor. R.

Aclamação ao Evangelho – Hb 4,12
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. A palavra do Senhor, é viva e efi caz: ela 

julga os pensamentos e as intenções do co-

ração. R.

EVANGELHO – Mt 7,1-5
Tira primeiro a trave do teu próprio olho.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 1“Não julgueis, e não se-
reis julgados. 2Pois, vós sereis julga-
dos com o mesmo julgamento com 
que julgardes; e sereis medidos, com 
a mesma medida com que medirdes. 
3Por que observas o cisco no olho do 
teu irmão, e não prestas atenção à 
trave que está no teu próprio olho? 
4Ou, como podes dizer ao teu irmão: 
‘deixa-me tirar o cisco do teu olho’, 
quando tu mesmo tens uma trave no 
teu? 5Hipócrita, tira primeiro a trave 

do teu próprio olho, e então enxer-
garás bem para tirar o cisco do olho 
do teu irmão”. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Desde o início de sua história, a cria-

tura humana teve sempre a tentação da 

infidelidade (Gn 2,16; 3,4-6), mas Deus 

sempre permaneceu fiel à aliança feita 

conosco. Ao longo de toda a história do 

povo escolhido por Deus, houve sempre 

profetas (2Rs 17,13) alertando a todos 

do perigo da infidelidade (v. 7-8), mas o 

povo continuava desprezando a aliança 

e os preceitos de Deus (v. 14-15a). Até 

hoje, nós, cristãos, sentimos a mesma 

dificuldade e caímos na mesma falta: 

não seguimos os preceitos de Jesus. Te-

mos muita facilidade para julgar nosso 

próximo. Agimos muitas vezes como se 

fôssemos perfeitos. Olhamos os defeitos 

e limitações dos outros e esquecemos os 

nossos (Mt 7,3). Temos dificuldade em 

tolerar os limites dos outros e com faci-

lidade emitimos julgamentos esquecendo 

que quem vê o coração é Deus. Que Jesus 

nos conceda a graça de evitarmos julgar 

as pessoas, especialmente aquelas com as 

quais convivemos.

Preces da Comunidade
P. Senhor, nosso Deus, confi antes vos apre-

sentamos nossas súplicas e pedidos em 

nome de Jesus Cristo vosso Filho.

R. Senhor, atendei a nossa prece!

1. Pela Igreja, para que movida pela Pala-

vra de Deus incentive a todos a não julgar 

ninguém, nós vos pedimos.

2. Pelo nosso Papa Francisco e por todo o 

episcopado, para que no exercício de seu 
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ministério sejam instrumentos de miseri-

córdia e perdão, nós vos pedimos.

3. Por todos os que sofrem calúnias, falsos 

julgamentos, para que sejam fi rmes na fé e 

confi em na justiça divina, nós vos pedimos.

4. Por todos nós, para que evitemos emitir 

maus julgamentos a respeito de nosso pró-

ximo, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Deus, acolhei e atendei por vossa 

infi nita misericórdia as nossas intenções e 

pedidos e ensinai-nos a nunca julgar nin-

guém. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 

de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purifi cados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 144,15
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó 
Deus, que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebran-
do. Por Cristo, nosso Senhor.

S. PAULINO DE NOLA   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que fi zestes brilhar no Bispo 

são Paulino de Nola o amor à pobreza e o 

zelo pastoral, concedei que, celebrando os 

seus méritos, imitemos sua caridade. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, ó Pai, na festa de São Paulino 

de Nola, as oferendas de vosso povo para 

que nos façam sentir, como esperamos, 

vossa paternal proteção. Por Cristo, nosso 

Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pelo Corpo e Sangue 

de Cristo, nós vos pedimos, ó Deus, que 

desabroche em plena redenção a ação 

que praticamos na fé. Por Cristo, nosso 

Senhor.

SS. JOÃO FISHER E TOMÁS MORO   
Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que coroastes no martírio a 

profi ssão da verdadeira fé, concedei que, 

fortifi cados pela intercessão de São João 

Fisher e São Tomás Moro, confi rmemos 

com o testemunho da nossa vida a fé que 

professamos com os lábios. Por nosso Se-

nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, Pai santo, as nossas oferen-

das na comemoração dos vossos santos 

mártires e dai-nos a graça de não vaci-

lar ao proclamarmos nossa fé. Por Cristo, 

nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus que, de modo admirável, ma-

nifestastes em vossos mártires o mistério 

MEMÓRIA FACULTATIVA
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da cruz, concedei que, fortalecidos por 

este sacrifício, possamos seguir fi elmente 

a Cristo e participar na Igreja da obra de 

salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Orlan-

do Octacílio Dotti (1930). Ordenação Presbiteral: 

Dom Gutemberg Freire Régis (1966). Ordenação 

Episcopal: Dom Mário Spaki (2018).

Antífona da Entrada – Sl 27,8-9
O Senhor é a força de seu povo, fortaleza 

e salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, 

vosso povo, abençoai vossa herança e go-

vernai para sempre os vossos servos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): A Palavra de Deus nos ga-

rante: “Aproximai-vos de Deus e Ele se 

aproximará de vós” (Tg 4,8). Com esta 

certeza de fé, iniciemos esta celebração 

confiando nossas vidas e a de todos os 

nossos irmãos nas mãos do Senhor.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor, nosso Deus, dai-nos por 
toda a vida a graça de vos amar e te-
mer, pois nunca cessais de conduzir 
os que fi rmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção 

a mim mesmo e ao meu servo Davi.
Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias, 9bSenaquerib, rei da 
Assíria, enviou de novo mensa-
geiros a Ezequias para dizer-lhe: 
10“Não te seduza o teu Deus, em 
quem confi as, pensando: ‘Jerusalém 
não será entregue nas mãos do rei 

dos assírios’. 11Porque tu mesmo 
tens ouvido o que os reis da Assíria 
fi zeram a todas as nações e como 
as devastaram. Só tu te vais salvar?” 
14Ezequias tomou a carta da mão 
dos mensageiros e leu-a. Depois 
subiu ao templo do Senhor, esten-
deu a carta diante do Senhor 15e, na 
presença do Senhor, fez a seguinte 
oração: “Senhor, Deus de Israel, que 
estás sentado sobre os querubins! 
Tu és o único Deus de todos os 
reinos da terra. Tu fi zeste o céu e a 
terra. 16Inclina o teu ouvido, Senhor 
e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos 
e vê. Ouve todas as palavras de Se-
naquerib, que mandou emissários 
para insultar o Deus vivo. 17É ver-
dade, Senhor, que os reis da Assíria 
devastaram as nações e seus terri-
tórios; 18lançaram os seus deuses ao 
fogo, porque não eram deuses, mas 
obras das mãos dos homens, de ma-
deira e pedra; por isso os puderam 
destruir. 19Mas agora, Senhor, nosso 
Deus, livra-nos de suas mãos, para 
que todos os reinos da terra saibam 
que só tu, Senhor, és Deus”. 20En-
tão Isaías, fi lho de Amós, mandou 

DIA 23 DE JUNHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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dizer a Ezequias: “Assim fala o Se-
nhor, Deus de Israel: Ouvi a prece 
que me dirigiste a respeito de Se-
naquerib, rei da Assíria. 21Eis o que 
o Senhor disse dele: ‘A virgem fi lha 
de Sion despreza-te e zomba de ti. 
A fi lha de Jerusalém meneia a ca-
beça nas tuas costas. 31Pois um resto 
sairá de Jerusalém, e sobreviventes, 
do monte Sião. Eis o que fará o zelo 
do Senhor Todo-poderoso’. 32Por 
isso, assim diz o Senhor acerca do 
rei da Assíria: ‘Ele não entrará nes-
ta cidade, nem lançará nenhuma 
fl echa contra ela, nem a assaltará 
com escudo, nem a cercará com 
trincheira alguma. 33Pelo caminho, 
por onde veio, há de voltar, e não 
entrará nesta cidade, diz o Senhor. 
34Protegerei esta cidade e a salvarei 
em atenção a mim mesmo e ao meu 
servo Davi’”. 35aNaquela mesma 
noite, saiu o Anjo do Senhor e ex-
terminou no acampamento assírio 
cento e oitenta e cinco mil homens. 
36Senaquerib, rei da Assíria, levan-
tou acampamento e partiu. Vol-
tou para Nínive e aí permaneceu. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 47(48),2-3a.3b-4.10-11 (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 
colina encantadora */ é a alegria do 
universo. R.

2. bMonte Sião, no extremo norte 
situado,*/ és a mansão do grande 
Rei!/ 4Deus revelou-se em suas 
fortes cidadelas */ um refúgio po-
deroso. R.

3. 10Recordamos, Senhor Deus, vos-
sa bondade */ em meio ao vosso 
templo;/ 11com vosso nome vai tam-
bém vosso louvor */ aos confi ns de 
toda a terra. 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 – Mt 7,6.12-14
Tudo quanto quereis que os outros 
vos façam, fazei também a eles.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 6“Não deis aos cães as 
coisas santas, nem atireis vossas pé-
rolas aos porcos; para que eles não 
as pisem com os pés e, voltando-se 
contra vós, vos despedacem. 12Tudo 
quanto quereis que os outros vos 
façam, fazei também a eles. Nisto 
consiste a Lei e os Profetas. 13Entrai 
pela porta estreita, porque larga é a 
porta e espaçoso é o caminho que 
leva à perdição, e muitos são os que 
entram por ele! 14Como é estreita a 
porta e apertado o caminho que leva 
à vida! E são poucos os que o encon-
tram!” Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
A temática dos dois caminhos (o da 
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vida e o da morte) é recorrente na Lei, 

nos Profetas e nos Livros Sapienciais 

(Dt 30,15-20; Jr 21,8; Sl 1). Jesus, o Ca-

minho, a Verdade e a Vida, apropriou 

para si essa temática das Escrituras, 

apresentando no conjunto da Nova Lei 

(Mt 5-7) o caminho da porta estreita, 

da vida, e o caminho da porta larga, da 

perdição (Mt 7,13s). Podemos nos per-

guntar em que consiste a porta estreita. 

Uma resposta possível é que ela consiste 

em escolhas e decisões que tomamos. A 

nossa existência é marcada e trilhada por 

escolhas que fazemos, constantemente, 

com a liberdade que nos foi concedida 

por Deus. Se nossas escolhas são feitas na 

busca de realizar a vontade de Deus, em 

conformidade com a Sagrada Escritura, a 

voz da Igreja, então estaremos trilhando 

o caminho estreito e apertado que nos 

conduzirá à vida. Se seguirmos os nos-

sos impulsos, nossa busca de satisfação, 

a vontade orientada para nós mesmos, 

estaremos trilhando o caminho da por-

ta larga, para o qual não é preciso fazer 

nenhum esforço, pois é só se deixar levar 

pelos desejos egocentrados.

Preces da Comunidade
P. Com a mesma confi ança do rei Eze-

quias, depositemos as nossas necessidades 

na presença do Senhor e peçamos:

R. Senhor, Deus Altíssimo, olhai nossas 

necessidades e ouvi a nossa prece!

1. Acompanhai a vossa Igreja, sustentai-a 

em sua missão e santifi cai os seus mem-

bros, nós vos pedimos.

2. Abri os olhos e os corações de todos os 

fi éis, a fi m de que, atentos ao Evangelho, 

trilhem o caminho da vida, o da porta es-

treita, nós vos pedimos.

3. Dai aos cristãos um real apreço pelas 

coisas santas: a Palavra de Deus, os Sacra-

mentos e a vida fraterna em comunidade, 

nós vos pedimos.

4. Concedei pastores segundo o vosso Co-

ração às nossas dioceses e paróquias, nós 

vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus 

Santo e fi el, atendei por misericórdia a es-

sas nossas preces e dai-nos perseverarmos 

no vosso serviço. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purifi cados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 144,15
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó 
Deus, que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebran-
do. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Cardeal Orani 

João Tempesta (1950); Dom Waldemar Chaves de 

Araújo (1934). Ordenação Presbiteral: Dom Ricar-

do Guerrino Brusati (1973). Ordenação Episcopal: 

Dom Antonino Migliore (2000); Dom Roque Cos-

ta Souza (2012).
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Dados – São João Batista
João Batista é o único santo, além da Mãe 

do Senhor, de quem se celebra, com o nas-

cimento para o céu, também o nascimento 

segundo a carne. Foi o maior entre os pro-

fetas (Lc 7,26-28), porque pôde apontar 

o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo ( Jo1,29-36). A data da festa, três 

meses após a Anunciação e seis antes do 

Natal, corresponde às indicações de Lucas 

(Lc 1,39.56-57).

DIA 24 DE JUNHO
BRANCO – 4ª FEIRA. NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA. SOLENIDADE.

(GLÓRIA, CREDO E PREFÁCIO PRÓPRIO)

(Celebra-se esta Missa na tarde do dia 23 de 

junho, antes ou depois das primeiras Vésperas 

da solenidade.)

ORAÇÃO
CP. Oremos. (silêncio) Concedei, Deus 
todo-poderoso, que a vossa família 
siga pelo caminho da salvação, e, aten-
ta às exortações de São João Batista, 
chegue ao Redentor que ele anunciou. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA
Primeira Leitura: Jr 1,4-10

Salmo Responsorial: Sl 70(71),1-2.3-4a.5-

-6ab.15ab e 17 (R/. 6b)

Segunda Leitura: 1Pd 1,8-12

Evangelho: Lc 1,5-17

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Olhai com bondade, ó Deus, as 
oferendas do vosso povo na festa de 
São João Batista, e concedei-nos rea-
lizar, por uma vida devotada ao vosso 
serviço, a oblação que celebramos no 
sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.
Prefácio próprio, como na Missa do Dia 

(MR, p. 601)

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Oremos. (silêncio) Saciados por 
esta Eucaristia, sejamos acompa-
nhados pela oração de São João Ba-
tista; ele nos tome propício o vosso 
Filho, que ele apontou como o Cor-
deiro que tira o pecado do mundo. 
Por Cristo, nosso Senhor.

MISSA DA VIGÍLIA

Antífona da Entrada – Jo 1,6-7; Lc 1,17
Houve um homem enviado por Deus: o 

seu nome era João. Veio dar testemunho 

da luz e preparar para o Senhor um povo 

bem disposto a recebê-lo.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Que o nascimento de João Ba-

tista, que hoje comemoramos, seja uma 

MISSA DO DIA
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alegria para nós assim como foi para seus 

pais e familiares. Juntamente com João, 

anunciemos nesta celebração a presença 

viva entre nós do Cordeiro de Deus.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que suscitastes São João 
Batista, a fi m de preparar para o Se-
nhor um povo perfeito, concedei à 
vossa Igreja as alegrias espirituais e 
dirigi nossos passos no caminho da 
salvação e da paz. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Is 49,1-6
Eu te farei luz das nações.

Leitura do Livro do Profeta Isaías
1Nações marinhas, ouvi-me, povos 
distantes, prestai atenção: o Senhor 
chamou-me antes de eu nascer, des-
de o ventre de minha mãe ele ti-
nha na mente o meu nome; 2fez de 
minha palavra uma espada afi ada, 
protegeu-me à sombra de sua mão e 
fez de mim uma fl echa aguçada, es-
condida em sua aljava, 3e disse-me: 
“Tu és o meu Servo, Israel, em quem 
serei glorifi cado”. 4E eu disse: “Tra-
balhei em vão, gastei minhas forças 
sem fruto, inutilmente; entretanto o 
Senhor me fará justiça e o meu Deus 
me dará recompensa”. 5E agora diz-
-me o Senhor – ele que me preparou 
desde o nascimento para ser seu Ser-
vo – que eu recupere Jacó para ele e 
faça Israel unir-se a ele; aos olhos do 
Senhor esta é a minha glória. 6Dis-
se ele: “Não basta seres meu Servo 
para restaurar as tribos de Jacó e 

reconduzir os remanescentes de Is-
rael: eu te farei luz das nações, para 
que minha salvação chegue até aos 
confi ns da terra”. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 138(139),1-3.13-14ab.14c-15 (R. 14a)

R. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, porque de modo admirável 
me formastes!
1. 1Senhor, vós me sondais e conhe-
ceis, †/ 2sabeis quando me sento 
ou me levanto; */ de longe pene-
trais meus pensamentos;/ 3perce-
beis quando me deito e quando eu 
ando,*/ os meus caminhos vos são 
todos conhecidos. R.

2. 13Fostes vós que me formastes as 
entranhas,*/ e no seio de minha mãe 
vós me tecestes./ 14aEu vos louvo e 
vos dou graças, ó Senhor,*/ 14bporque 
de modo admirável me formastes! R.

3. 14cAté o mais íntimo, Senhor, me 
conheceis; */ 15nenhuma sequer de 
minhas fi bras ignoráveis,/ quando eu 
era modelado ocultamente,*/ era for-
mado nas entranhas subterrâneas. R.

SEGUNDA LEITURA – At 13,22-26
Antes que Jesus chegasse, João pregou 

um batismo de conversão.
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo disse: 22“Deus 
fez surgir Davi como rei e assim tes-
temunhou a seu respeito: ‘Encontrei 
Davi, fi lho de Jessé, homem segun-
do o meu coração, que vai fazer em 
tudo a minha vontade’. 23Confor-
me prometera, da descendência de 
Davi Deus fez surgir para Israel um 
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Salvador, que é Jesus. 24Antes que ele 
chegasse, João pregou um batismo de 
conversão para todo o povo de Israel. 
25Estando para terminar sua missão, 
João declarou: ‘Eu não sou aquele 
que pensais que eu seja! Mas vede: 
depois de mim vem aquele, do qual 
nem mereço desamarrar as sandálias’. 
26Irmãos, descendentes de Abraão, e 
todos vós que temeis a Deus, a nós 
foi enviada esta mensagem de salva-
ção”. Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Lc 1,76
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Serás chamado, ó menino, o profeta do 

Altíssimo: irás diante do Senhor, prepa-

rando-lhe os caminhos. R.

EVANGELHO – Lc 1,57-66.80
João é o seu nome.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
57Completou-se o tempo da gravidez 
de Isabel, e ela deu à luz um fi lho. 
58Os vizinhos e parentes ouviram 
dizer como o Senhor tinha sido mi-
sericordioso para com Isabel, e ale-
graram-se com ela. 59No oitavo dia, 
foram circuncidar o menino, e que-
riam dar-lhe o nome de seu pai, Za-
carias. 60A mãe, porém, disse: “Não! 
Ele vai chamar-se João”. 61Os outros 
disseram: “Não existe nenhum pa-
rente teu com esse nome!” 62Então 
fi zeram sinais ao pai, perguntan-
do como ele queria que o menino 
se chamasse. 63Zacarias pediu uma 
tabuinha, e escreveu: “João é o seu 
nome”. E todos fi caram admirados. 

64No mesmo instante, a boca de Za-
carias se abriu, sua língua se soltou, 
e ele começou a louvar a Deus. 65To-
dos os vizinhos fi caram com medo, 
e a notícia espalhou-se por toda a 
região montanhosa da Judeia. 66E 
todos os que ouviam a notícia, fi ca-
vam pensando: “O que virá a ser este 
menino?” De fato, a mão do Senhor 
estava com ele. 80E o menino crescia 
e se fortalecia em espírito. Ele vivia 
nos lugares desertos, até ao dia em 
que se apresentou publicamente a 
Israel. Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O nascimento de João Batista pode ser 

descrito como uma sequência de júbilos. 

O primeiro é silencioso – puro movimento 

extático. É o júbilo do menino João, o pulo 

de alegria da criança ainda não nascida ao 

perceber, mesmo no seio materno, a pre-

sença do Messias cuja vinda é destinado a 

anunciar. O segundo é da sua mãe, Isabel. 

Este júbilo é um eco do primeiro. Por meio 

da saudação de Maria e do salto de João, 

“Isabel fica repleta do Espírito Santo” 

(v. 41), o Espírito de alegria. No Evange-

lho de hoje, chega a vez do terceiro júbilo. 

É o do pai, Zacarias, que antes tinha re-

cusado crer no anúncio do nascimento de 

um filho na velhice. Sim, porque ao escre-

ver na tabuinha “João é seu nome” (1,63), 

ele se mostra fiel e obediente à mensagem 

angélica. Foi este o nome indicado para o 

menino pelo arcanjo quando veio ao seu 

encontro no templo. O júbilo de Zaca-

rias é longo e sai a plenos pulmões: é o 

cântico do Benedictus recitado todo dia 
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na Liturgia das Horas no ofício de Lau-

des. A esses três devemos acrescentar um 

quarto júbilo: o de Maria ao acolher as 

palavras de Isabel, aquele júbilo que inicia 

tão gracioso: “A minha alma engrandece o 

Senhor” (v. 47). Por fim, podemos e deve-

mos pensar em um quinto júbilo, o nosso. 

Nós também podemos ficar contagiados 

pelo júbilo de todos estes santos perso-

nagens, pelo mesmo motivo que anima a 

todos eles: nasceu João Batista e logo virá 

o nosso Salvador para ser manifestado ao 

mundo por João, o último e o maior de 

todos os profetas.

Preces da Comunidade
P. Por intercessão de São João Batista, 

apresentemos ao Senhor nossas preces.

R. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Por todos os membros da Igreja, para 

que sejam testemunhas autênticas de Jesus 

ressuscitado, rezemos ao Senhor.

2. Por todos os governantes, para que se 

conscientizem de que governar é servir o 

povo em suas necessidades para que vivam 

de maneira digna, rezemos ao Senhor.

3. Pelos empobrecidos e descartados pelo 

sistema injusto de nossa sociedade, para 

que possam ser amparados e protegidos 

pelos profetas de nosso tempo, rezemos ao 

senhor.

(Outras intenções)

P. Inclinai, ó Pai, por intercessão de São 

João Batista, os vossos ouvidos às nossas 

suplicas. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, acorremos ao altar 
com os nossos dons, celebrando 
com a devida honra o nascimento 

de São João Batista, que anunciou 
a vinda do Salvador do mundo, e o 
mostrou presente entre os homens. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Prefácio:  A missão do Precursor.
V. O Senhor esteja convosco.

R. Ele está no meio de nós.

V. Corações ao alto.

R. O nosso coração está em Deus.

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

R. É nosso dever e nossa salvação.

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. Proclamamos, 

hoje, as maravilhas que operastes em 

São João Batista, precursor de vosso Fi-

lho e Senhor nosso, consagrado como o 

maior entre os nascidos de mulher. Ainda 

no seio materno, ele exultou com a che-

gada do Salvador da humanidade e seu 

nascimento trouxe grande alegria. Foi o 

único dos profetas que mostrou o Cor-

deiro redentor. Batizou o próprio autor 

do Batismo, nas águas assim santifi cadas 

e, derramando seu sangue, mereceu dar o 

perfeito testemunho de Cristo. Por essa 

razão, unidos aos anjos e a todos os san-

tos, nós vos aclamamos, jubilosos, cantan-

do (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

Antífona da Comunhão – Lc 1,78
Graças ao entranhado amor do nosso 

Deus, visitou-nos a luz que vem do alto.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Restaurados, ó Deus, à mesa 
do Cordeiro divino, concedei que 
a vossa Igreja, alegrando-se pelo 
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Antífona da Entrada – Sl 27,8-9
O Senhor é a força de seu povo, fortaleza 

e salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, 

vosso povo, abençoai vossa herança e go-

vernai para sempre os vossos servos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Meus irmãos e irmãs, só quem 

faz a vontade de Deus é capaz de agradá-

-lo. Que a escuta da Palavra nos torne 

discípulos mais perfeitos do Mestre.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor, nosso Deus, dai-nos por 
toda a vida a graça de vos amar e te-
mer, pois nunca cessais de conduzir 
os que fi rmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Rs 24,8-17
O rei da Babilônia levou prisioneiros para a Babilônia 

Joaquim e todos os homens capazes de empunhar armas.
Leitura do Segundo Livro dos Reis
8Joaquim tinha dezoito anos quan-
do começou a reinar e reinou três 
meses em Jerusalém. Sua mãe cha-
mava-se Noestã, fi lha de Elnatã, de 
Jerusalém. 9E ele fez o mal diante 
do Senhor, segundo tudo o que seu 
pai tinha feito. 10Naquele tempo, os 

ofi ciais de Nabucodonosor, rei da 
Babilônia, marcharam contra Jeru-
salém e a cidade foi sitiada. 11Na-
bucodonosor, rei da Babilônia, veio 
em pessoa atacar a cidade, enquan-
to seus soldados a sitiavam. 12Então 
Joaquim, rei de Judá, apresentou-se 
ao rei da Babilônia, com sua mãe, 
seus servos, seus príncipes e seus 
eunucos. E o rei da Babilônia os 
fez prisioneiros. Isto aconteceu no 
oitavo ano do seu reinado. 13Nabu-
codonosor levou todos os tesouros 
do templo do Senhor e do palácio 
real, e quebrou todos os objetos de 
ouro que Salomão, rei de Israel, 
havia fabricado para o templo do 
Senhor, conforme o Senhor havia 
anunciado. 14Levou para o cativeiro 
Jerusalém inteira, todos os prínci-
pes e todos os valentes do exérci-
to, num total de dez mil exilados, 
e todos os ferreiros e serralheiros; 
só deixou a população mais pobre 
do país. 15Deportou Joaquim para a 
Babilônia, e do mesmo modo exi-
lou de Jerusalém para a Babilônia 
a rainha-mãe, as mulheres do rei, 

DIA 25 DE JUNHO
VERDE – 5ª FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

nascimento de São João Batista, re-
conheça no Cristo, por ele anuncia-
do, Aquele que nos faz renascer. Por 
Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Hernaldo 

Pinto Farias (1964); Dom João José Costa (1958). 

Ordenação Presbiteral: Dom Antônio Carlos Rossi 

Keller (1977); Dom João Wilk (1976). Ordenação 

Episcopal: Dom Emílio Pignoli (1976); Dom José 

Mário Stroeher (1983).
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seus eunucos e todos os nobres 
do país. 16Todos os homens fortes, 
num total de sete mil, os ferreiros e 
os serralheiros em número de mil, 
todos os homens capazes de em-
punhar armas, foram conduzidos 
para o exílio pelo rei da Babilônia. 
17E, em lugar de Joaquim, ele no-
meou seu tio paterno, Matanias, 
mudando-lhe o nome para Sede-
cias. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 78(79),1-2.3-5.8-9 (R. 9b)

R. Por vosso nome e vossa glória, 
libertai-nos, ó Senhor!
1. 1Invadiram vossa herança os in-
fi éis, †/ profanaram, ó Senhor, o 
vosso templo,*/ Jerusalém foi re-
duzida a ruínas!/ 2Lançaram aos 
abutres como pasto */ os cadáveres 
dos vossos servidores;/ e às feras da 
fl oresta entregaram*/ os corpos dos 
fi éis, vossos eleitos. R.

2. 3Derramaram o seu sangue como 
água †/ em torno das muralhas de 
Sião,*/ e não houve quem lhes des-
se sepultura!/ 4Nós nos tornamos o 
opróbrio dos vizinhos, †/ um objeto 
de desprezo e zombaria */ para os 
povos e àqueles que nos cercam./ 
5Mas até quando, ó Senhor, veremos 
isto? †/ Conservareis eternamente 
a vossa ira?*/ Como fogo arderá a 
vossa cólera? R.

3. 8Não lembreis as nossas culpas 
do passado, †/ mas venha logo so-
bre nós vossa bondade,*/ pois es-
tamos humilhados em extremo./ 

9Ajudai-nos, nosso Deus e Salva-
dor! †/ Por vosso nome e vossa gló-
ria, libertai-nos! */ Por vosso nome, 
perdoai nossos pecados! 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 7,21-29
A casa construída sobre a rocha e a 

casa construída sobre a areia.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 21“Nem todo aquele que 
me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará 
no Reino dos Céus, mas o que põe 
em prática a vontade de meu Pai 
que está nos céus. 22Naquele dia, 
muitos vão me dizer: ‘Senhor, Se-
nhor, não foi em teu nome que pro-
fetizamos? Não foi em teu nome 
que expulsamos demônios? E não 
foi em teu nome que fi zemos mui-
tos milagres?’ 23Então eu lhes direi 
publicamente: Jamais vos conheci. 
Afastai-vos de mim, vós que pra-
ticais o mal. 24Portanto, quem ouve 
estas minhas palavras e as põe em 
prática, é como um homem pru-
dente, que construiu sua casa sobre 
a rocha. 25Caiu a chuva, vieram as 
enchentes, os ventos deram contra 
a casa, mas a casa não caiu, porque 
estava construída sobre a rocha. 
26Por outro lado, quem ouve estas 
minhas palavras e não as põe em 
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prática, é como um homem sem 
juízo, que construiu sua casa so-
bre a areia. 27Caiu a chuva, vieram 
as enchentes, os ventos sopraram e 
deram contra a casa, e a casa caiu, e 
sua ruína foi completa!” 28Quando 
Jesus acabou de dizer estas palavras, 
as multidões fi caram admiradas 
com seu ensinamento. 29De fato, ele 
as ensinava como quem tem autori-
dade e não como os mestres da lei. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
“Nem todo aquele que diz ‘Senhor, Se-

nhor!’ entrará no Reino dos Céus, mas 

quem faz a vontade de meu Pai que 

está nos céus” (Mt 7,21). Jesus insiste 

muito na unidade que deve haver entre 

o que falamos e o que fazemos, entre a 

fé professada e o amor posto em práti-

ca. É isso que é ser discípulo-missio-

nário: viver conforme a nossa fé e dar 

testemunho com atos do amor a Deus 

que trazemos no coração. Quem não 

vive assim, mas faz “o que é mal aos 

olhos do Senhor” (2Rs 24,9), dizendo 

“Senhor, Senhor”, mas não pondo em 

prática a vontade de Deus (Mt 7,21), 

constrói “sua casa sobre a areia” (v. 26). 

Que Deus nos dê a graça de professar-

mos a fé e praticarmos o amor a exem-

plo de nosso Mestre, Jesus.

Preces da Comunidade
P. Apresentemos, agora, ao Senhor, as nos-

sas intenções:

R. Senhor, nós confi amos em vós!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que sua vida seja sempre mais uma 

manifestação da fé que guarda, defende e 

professa, nós vos pedimos.

2. Por todos os leigos, para que sejam ver-

dadeiramente sal da terra e luz do mundo 

onde se encontram, nós vos pedimos.

3. Pelos engenheiros, arquitetos e constru-

tores, para que manifestem sua fé através 

de seus trabalhos, nós vos pedimos.

4. Pelos enfermos e por todos os que deles 

cuidam, para que tenham sempre no Se-

nhor sua esperança, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Escutai, ó Cristo, as preces que vos diri-

gimos e atendei-as como for de vossa von-

tade. Vós que viveis e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purifi cados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 144,15
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó 
Deus, que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebran-
do. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Airton 

José dos Santos (1956); Dom Eduardo Benes de 

Sales Rodrigues (1941); Dom Mário Pasqualotto 

(1938). Ordenação Episcopal: Dom Bruno Elizeu 

Versari (2017); Dom Severino Clasen (2005).
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Antífona da Entrada – Sl 27,8-9
O Senhor é a força de seu povo, fortaleza 

e salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, 

vosso povo, abençoai vossa herança e go-

vernai para sempre os vossos servos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Irmãos e irmãs, cremos que 

ainda hoje Jesus passa pelas cidades e 

aldeias deste mundo fazendo o bem. Ele 

está aqui conosco enquanto ouvimos a 

sua Palavra. Com fé na sua presença, ini-

ciemos a nossa celebração.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor, nosso Deus, dai-nos por 
toda a vida a graça de vos amar e te-
mer, pois nunca cessais de conduzir 
os que fi rmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – 2Rs 25,1-12
Judá foi deportado para longe de seu país (2Rs 25,21).

Leitura do Segundo Livro dos Reis
1No nono ano do reinado de Se-
decias, no dia dez do décimo mês, 
Nobucodonosor, rei da Babilônia, 
veio atacar Jerusalém com todo o 
seu exército. Puseram-lhe um cerco 
e construíram torres de assalto ao 
seu redor. 2A cidade fi cou sitiada e 
rodeada de valas até ao décimo pri-
meiro ano do reinado de Sedecias. 
3No dia nove do quarto mês, quando 
a fome se agravava na cidade e a po-
pulação não tinha mais o que comer, 

4abriram uma brecha na muralha da 
cidade. Então o rei fugiu de noite, 
com todos os guerreiros, pela porta 
entre os dois muros, perto do jardim 
real, se bem que os caldeus cercavam 
a cidade, e seguiram pela estrada que 
conduz à Araba. 5Mas o exército dos 
caldeus perseguiu o rei e alcançou-o 
na planície de Jericó, enquanto todo 
o seu exército se dispersou e o aban-
donou. 6Os caldeus prenderam o rei 
e levaram-no a Rebla, à presença do 
rei da Babilônia, que pronunciou sen-
tença contra ele. 7Matou os fi lhos de 
Sedecias, na sua presença, vasou-lhe 
os olhos e, preso com uma corrente 
de bronze, levou-o para a Babilônia. 
8No dia sete do quinto mês, data que 
corresponde ao ano dezenove do rei-
nado de Nabucodonosor, rei da Ba-
bilônia, Nabuzardã, comandante da 
guarda e ofi cial do rei da Babilônia, 
fez a sua entrada em Jerusalém. 9Ele 
incendiou o templo do Senhor e o 
palácio do rei e entregou às chamas 
todas as casas e os edifícios de Jeru-
salém. 10Todo o exército dos caldeus, 
que acompanhava o comandante da 
guarda, destruiu as muralhas que 
rodeavam Jerusalém. 11Nabuzardã, 
comandante da guarda, exilou o res-
to da população que tinha fi cado na 
cidade, os desertores que se tinham 
passado ao rei da Babilônia e o resto 

DIA 26 DE JUNHO
VERDE – 6ª FEIRA DA 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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do povo. 12E, dos pobres do país, o 
comandante da guarda deixou uma 
parte, como vinhateiros e agriculto-
res. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 136(137),1-2.3.4-5.6 (R. 6a)

R. Que se prenda a minha língua ao 
céu da boca, se de ti Jerusalém, eu 
me esquecer!
1. 1Junto aos rios da Babilônia †/ nos 
sentávamos chorando,*/ com sau-
dades de Sião./ 2Nos salgueiros por 
ali*/ penduramos nossas harpas. R.

2. 3Pois foi lá que os opressores */ 
nos pediram nossos cânticos;/ nos-
sos guardas exigiam */ alegria na 
tristeza:/ “Cantai hoje para nós*/ 
algum canto de Sião!” R.

3. 4Como havemos de cantar †/ os 
cantares do Senhor */ numa terra 
estrangeira?/ 5Se de ti, Jerusalém, 
†/ algum dia eu me esquecer, */ que 
resseque a minha mão! R.

4. 6Que se cole a minha língua †/ e 
se prenda ao céu da boca, */ se de ti 
não me lembrar!/ Se não for Jerusa-
lém*/ minha grande alegria! R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 8,17
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. O Cristo tomou sobre si nossas dores, car-

regou em seu corpo as nossas fraquezas. R.

EVANGELHO – Mt 8,1-4
Se queres, tu tens o poder de me purificar.

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
1Tendo Jesus descido do monte, 
numerosas multidões o seguiam. 
2Eis que um leproso se aproximou 

e se ajoelhou diante dele, dizendo: 
“Senhor, se queres, tu tens o poder 
de me purifi car”. 3Jesus estendeu a 
mão, tocou nele e disse: “Eu quero, 
fi ca limpo”. No mesmo instante, 
o homem fi cou curado da lepra. 
4Então Jesus lhe disse: “Olha, não 
digas nada a ninguém, mas vai 
mostrar-te ao sacerdote, e faze a 
oferta que Moisés ordenou, para 
servir de testemunho para eles”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Imediatamente depois de terminar este 

seu primeiro grande discurso, o Sermão 

da Montanha, Jesus retoma seu minis-

tério compassivo de cura. Desta vez, o 

Evangelho relata a restauração à saúde 

de uma única pessoa – um leproso – e 

por meio de alguns detalhes nos permite 

presenciar o incidente. O leproso é um 

homem de humildade e de fé. Diante de 

Jesus, ele “cai de joelhos” e faz uma bela 

confissão, “Senhor, se queres, tens o poder 

de purificar-me” (8,3). É sua maneira de 

pedir, sem insistir. Mesmo sendo vítima 

de uma doença que o desfigura, ele não 

quer dar ordens a Jesus. Ele simplesmente 

apresenta sua situação, professa sua fé no 

poder de Jesus, e deixa a decisão de curar 

ou de não curar com o Senhor. Jesus se 

comove com o sofrimento corporal e a 

nobreza espiritual desse homem e apres-

sa-se a dizer, “Eu quero, fica purificado” 

(v. 3). O evangelista quer que nós tomemos 

esta Palavra de Jesus como permanente e 

definitiva. A atitude de Jesus é sempre 

“Eu quero”; sempre Ele quer curar-nos. 
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Lembremos da palavra de São Paulo, “O 

Filho de Deus (...) nunca foi ‘sim e não’, 

mas somente ‘sim’” (2Cor 1,19).

Preces da Comunidade
P. O leproso do Evangelho é emblema de 

todos os excluídos de nossa sociedade. Re-

zemos para que o Senhor Jesus venha em 

seu auxílio e que nós possamos agir como 

ministros de sua divina compaixão.

R. O Senhor escuta o clamor dos pobres.

1. Por todos aqueles com defi ciências físi-

cas, para que possamos ir ao seu encontro 

com amor e respeito, nós vos pedimos.

2. Pelos jovens toxicodependentes e alcoó-

licos, para que possam ser conduzidos aos 

programas que lhes restaurem a sua saúde 

e a sua dignidade, nós vos pedimos.

3. Por todos que sofrem de ódio ou despre-

zo de si mesmos, para que escutem uma 

palavra de valorização e possam nela acre-

ditar, nós vos pedimos.

4. Pelas vítimas de toda espécie de precon-

ceito, para que possamos testemunhar a 

elas que Jesus Cristo veio para todos e nos 

ama, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, estendei a vossa mão e di-

zei a cada ser humano a palavra libertado-

ra: “Eu quero; sejas curado”. Vós que viveis 

e reinais para sempre.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purifi cados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 144,15
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó 
Deus, que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebran-
do. Por Cristo, nosso Senhor.
Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Aldemi-

ro Sena dos Santos (1964). Ordenação Presbiteral: 

Dom Eugène Lambert Adrian Rixen (1970); Dom 

Guido Zendron (1978); Dom Jesus Maria Cizaurre 

Berdonces (1976); Dom Mariano Manzana (1973); 

Dom Mário Pasqualotto (1965).

Biografia – S. Cirilo de Alexandria
S. Cirilo (370-444) foi patriarca de Ale-

xandria, no Egito, e autor de diversas obras 

teológicas importantes. Guardião ardo-

roso da fé católica, teve papel especial no 

Concílio de Éfeso (431), defendendo o 

dogma da maternidade divina de Maria.

Antífona da Entrada – Sl 27,8-9
O Senhor é a força de seu povo, fortaleza 

e salvação do seu Ungido. Salvai, Senhor, 

DIA 27 DE JUNHO
VERDE – SÁBADO DA 12ª SEMANA DO TC. 4ª SEMANA DO SALTÉRIO.

BRANCO – S. CIRILO DE ALEXANDRIA BDR, MFAC.
BRANCO – NOSSA SENHORA NO SÁBADO, MFAC.
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vosso povo, abençoai vossa herança e go-

vernai para sempre os vossos servos.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Peçamos a Jesus Cristo a gra-

ça de nos conceder por esta celebração 

o amadurecimento e fortalecimento de 

nossa fé.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Senhor, nosso Deus, dai-nos por 
toda a vida a graça de vos amar e te-
mer, pois nunca cessais de conduzir 
os que fi rmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – Lm 2,2.10-14.18-19
Grite o teu coração ao Senhor, em favor 

dos muros da cidade de Sião.
Leitura do Livro das Lamentações
2O Senhor destruiu sem piedade 
todos os campos de Jacó; em sua 
ira deitou abaixo as fortifi cações da 
cidade de Judá; lançou por terra, 
aviltou a realeza e seus príncipes. 
10Sentados no chão, em silêncio, os 
anciãos da cidade de Sião espalha-
ram cinza na cabeça, vestiram-se de 
saco; as jovens de Jerusalém incli-
naram a cabeça para o chão. 11Meus 
olhos estão machucados de lágrimas, 
fervem minhas entranhas; derrama-
-se por terra o meu fel diante da 
arruinada cidade de meu povo, ven-
do desfalecerem tantas crianças pe-
las ruas da cidade. 12Elas pedem às 
mães: “O trigo e o vinho, onde es-
tão?” E vão caindo como derrubadas 
pela morte nas ruas da cidade, até 
expirarem no colo das mães. 13Com 

quem te posso comparar, ou a quem 
te posso assemelhar, ó cidade de Je-
rusalém? A quem te igualarei, para 
te consolar, ó cidade de Sião? Gran-
de como o mar é tua afl ição; quem 
poderá curar-te? 14Teus profetas te 
fi zeram ver imagens falsas e insen-
satas, não puseram a descoberto a 
tua malícia, para tentar mudar a tua 
sorte; ao contrário, deram-te orácu-
los mentirosos e atraentes. 18Grite o 
teu coração ao Senhor, em favor dos 
muros da cidade de Sião; deixa correr 
uma torrente de lágrimas, de dia e de 
noite. Não te concedas repouso, não 
cessem de chorar as pupilas de teus 
olhos. 19Levanta-te, chora na calada 
da noite, no início das vigílias, derra-
ma o teu coração, como água, diante 
do Senhor; ergue as mãos para ele, 
pela vida de teus pequeninos, que 
desfalecem de fome em todas as en-
cruzilhadas. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 73(74),1-2.3-4.5-7.20-21 (R. 19b)

R. Não esqueçais até o fi m a humi-
lhação dos vossos pobres.
1. 1Ó Senhor, por que razão nos re-
jeitastes para sempre */ e vos irais 
contra as ovelhas do rebanho que 
guiais?/ 2Recordai-vos deste povo 
que outrora adquiristes, †/ desta 
tribo que remistes para ser a vossa 
herança,*/ e do monte de Sião que 
escolhestes por morada! R.

2. 3Dirigi-vos até lá para ver quan-
ta ruína: */ no santuário o inimigo 
destruiu todas as coisas;/ 4e, rugindo 
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como feras, no local das grandes 
festas,*/ lá puseram suas bandeiras 
vossos ímpios inimigos. R.

3. 5Pareciam lenhadores derrubando 
uma fl oresta,*/ 6ao quebrarem suas 
portas com martelos e com malhos./ 
7Ó Senhor, puseram fogo mesmo em 
vosso santuário!*/ Rebaixaram, pro-
fanaram o lugar onde habitais! R.

4. 20Recordai vossa Aliança! A medida 
transbordou,*/ porque nos antros des-
ta terra só existe violência!/ 21Que não 
se escondam envergonhados o humil-
de/ e o pequeno,* mas glorifi quem 
vosso nome o infeliz e o indigente! R.

Aclamação ao Evangelho – Mt 8,17
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. O Cristo tomou sobre si nossas dores, car-

regou em seu corpo as nossas fraquezas. R.

EVANGELHO – Mt 8,5-17
Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão 

à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 5quando Jesus en-
trou em Cafarnaum, um ofi cial ro-
mano aproximou-se dele, suplican-
do: 6“Senhor, o meu empregado está 
de cama, lá em casa, sofrendo terri-
velmente com uma paralisia”. 7Jesus 
respondeu: “Vou curá-lo”. 8O ofi cial 
disse: “Senhor, eu não sou digno de 
que entres em minha casa. Dize uma 
só palavra e o meu empregado fi cará 
curado. 9Pois eu também sou subor-
dinado e tenho soldados debaixo de 
minhas ordens. E digo a um: ‘Vai!’, e 
ele vai; e a outro: ‘Vem!’, e ele vem; 

e digo ao meu escravo: ‘Faze isto!’, e 
ele faz”. 10Quando ouviu isso, Jesus 
fi cou admirado, e disse aos que o se-
guiam: “Em verdade, vos digo: nun-
ca encontrei em Israel alguém que 
tivesse tanta fé. 11Eu vos digo: muitos 
virão do Oriente e do Ocidente, e se 
sentarão à mesa no Reino dos Céus, 
junto com Abraão, Isaac e Jacó, 12en-
quanto os herdeiros do Reino serão 
jogados para fora, nas trevas, onde 
haverá choro e ranger de dentes”. 
13Então, Jesus disse ao ofi cial: “Vai! 
e seja feito como tu creste”. E na-
quela mesma hora o empregado fi -
cou curado. 14Entrando Jesus na casa 
de Pedro, viu a sogra dele deitada 
e com febre. 15Tocou-lhe a mão, e 
a febre a deixou. Ela se levantou, e 
pôs-se a servi-lo. 16Quando caiu a 
tarde, levaram a Jesus muitas pessoas 
possuídas pelo demônio. Ele expul-
sou os espíritos, com sua palavra, e 
curou todos os doentes, 17para que se 
cumprisse o que foi dito pelo profe-
ta Isaías: “Ele tomou as nossas dores 
e carregou as nossas enfermidades”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Por que Jesus ficou tão maravilhado com 

estas palavras do oficial romano: “Pois eu 

também sou subordinado e tenho solda-

dos debaixo de minhas ordens. E digo a 

um: ‘Vai’, e ele vai; e a outro: ‘Vem’, e ele 

vem; e ao meu escravo: ‘Faze isto!’, e ele 

faz” (Mt 8,8-9)? O oficial demonstrou 

uma fé inabalável na Palavra de Jesus, 

porque se ele, sendo simplesmente um 
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homem, possuía uma palavra com força 

capaz de mover pessoas a obedecer ao 

que ele dizia, muito mais a Palavra de Je-

sus possuía força e poder para curar qual-

quer enfermidade (v. 13). A condição que 

Jesus colocava para qualquer pessoa que 

pedia alguma cura era realmente acredi-

tar que Ele era capaz de realizar tal mi-

lagre. Se nós tivermos mais fé nas nossas 

orações quando pedimos alguma coisa a 

Deus, certamente seremos atendidos.

Preces da Comunidade
P. Apresentemos com fé e confi ança as 

nossas intenções a Deus, nosso Pai, em 

nome de Jesus.

R. Senhor aumentai a nossa fé!

1. Pela Igreja, para que, em meio às prova-

ções e perseguições, permaneça fi rme na fé, 

nós vos pedimos.

2. Pelo Papa Francisco, para que, através 

de seus pronunciamentos, possa incentivar 

todos os cristãos a crescer e a se robustecer 

na fé, nós vos pedimos.

3. Pelas nossas famílias, para que transmi-

tam a seus fi lhos a fé em Jesus Cristo, nós 

vos pedimos.

4. Pelo nosso país e por todas as nações 

cristãs, para que permaneçam sempre fi éis 

à sua fé, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Deus, nosso Pai, acolhei as nossas inten-

ções e fortalecei a cada dia a nossa fé, para 

que sejamos fi éis a seu Filho Jesus Cristo. 

Por Cristo, nosso Senhor.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purifi cados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão – Sl 144,15
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó 
Deus, que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebran-
do. Por Cristo, nosso Senhor.

S. CIRILO DE ALEXANDRIA   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que suscitastes em Alexandria 

o Bispo são Cirilo para proclamar Ma-

ria Mãe de Deus, dai, aos que professam 

a maternidade divina, serem salvos pela 

encarnação do vosso Filho. Que convosco 

vive e reina, na unidade do Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício 

que vamos oferecer em vosso altar na festa 

de são Cirilo, para que, alcançando-nos o 

perdão, glorifi que o vosso nome. Por Cris-

to, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Alimentados pela Eucaristia, nós vos 

pedimos, ó Deus, que, seguindo o exemplo 

de são Cirilo, procuremos proclamar a fé 

que abraçou e praticar a doutrina que ensi-

nou. Por Cristo, nosso Senhor.

MEMÓRIA FACULTATIVA
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NOSSA SENHORA   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Senhor nosso Deus, concedei-nos sem-

pre a 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 na 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 Carmelo Scampa (1971); Dom Júlio César 

Souza de Jesus (1998).

Pedro, junto com seu irmão André 

(Mt 4,18), está entre os primeiros discí-

pulos de Jesus. Escolhido por Cristo para 

ser o fundamento da Igreja (Mt 16,13-19) 

e testemunha privilegiada dos milagres 

e da vida de Jesus, na sua pessoa e na de 

seus sucessores, é o sinal visível da unidade 

e da comunhão na fé e na caridade. Pau-

lo, chamado pelo Cristo Ressuscitado, no 

caminho de Damasco, para ser apóstolo 

(At 9,1-16), foi o instrumento escolhido 

para evangelizar os pagãos. Sua atividade 

missionária foi muito mais extensa que a 

dos demais apóstolos, estendendo-se por 

grande parte da Europa e Ásia mediter-

râneas. Ambos foram martirizados em 

Roma, por volta do ano 67.

Sugestões para a celebração
1. Hoje é dia de rezar de modo especial pelo 

santo Padre, por suas necessidades e intenções.

DIA 28 DE JUNHO
SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLOS

VERMELHO – SOLENIDADE.13º DOMINGO TC. 
(OFÍCIO SOLENE PRÓPRIO – GLÓRIA, CREDO, PREFÁCIO PRÓPRIO)

DIA DO PAPA

(Celebra-se esta Missa antes ou depois das 

primeiras Vésperas da solenidade, ou seja, sá-

bado à tarde)

ORAÇÃO
CP. Oremos. (silêncio) Senhor nosso 

Deus, concedei-nos os auxílios ne-
cessários à salvação, pela intercessão 
dos apóstolos São Pedro e São Pau-
lo, pelos quais destes à vossa Igreja 
os primeiros benefícios da fé. Por 

MISSA DA VIGÍLIA
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nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Diz-se o Glória.

LITURGIA DA PALAVRA
Primeira Leitura:  At 3,1-10

Salmo Responsorial:  Sl 18A

Segunda Leitura:  Gl 1,11-20

Evangelho:  Jo 21,15-19

Diz-se o Creio.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, trazemos ao altar as 
nossas oferendas, alegrando-nos pela 

festa de São Pedro e São Paulo; cer-
tos de que nada merecemos, só de 
vossa bondade esperamos a salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Prefácio próprio, como na Missa do Dia 

(MR, p. 609)

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Oremos. (silêncio) Fortalecei, ó 
Deus, com o vosso sacramento, os 
fi éis que iluminastes com o ensina-
mento dos Apóstolos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Entrada
Eis os santos que, vivendo neste mundo, 

plantaram a Igreja, regando-a com seu 

sangue. Beberam do cálice do Senhor e se 

tornaram amigos de Deus.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Celebramos, neste domingo 

festivo, os Patronos e guias da Igreja: São 

Pedro e São Paulo. Estes Apóstolos, tes-

temunhas de Cristo Ressuscitado, planta-

ram a Igreja pela pregação e pelo derra-

mamento de seu sangue, em união com o 

sacrifício Pascal de Cristo. Com gratidão a 

Deus por tão grandes intercessores, peça-

mos a graça de sermos convictos na fé, fir-

mes na esperança e ardorosos na caridade.

ORAÇÃO DO DIA
CP. Ó Deus, que hoje nos concedeis 
a alegria de festejar São Pedro e São 
Paulo, concedei à vossa Igreja seguir 
em tudo os ensinamentos destes 
Apóstolos que nos deram as primí-
cias da fé. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

PRIMEIRA LEITURA – At 12,1-11
Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo 

para me libertar do poder de Herodes.
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 1o rei Herodes pren-
deu alguns membros da Igreja, para 
torturá-los. 2Mandou matar à espa-
da Tiago, irmão de João. 3E, vendo 
que isso agradava aos judeus, man-
dou também prender a Pedro. Eram 
os dias dos Pães ázimos. 4Depois de 
prender Pedro, Herodes colocou-o 
na prisão, guardado por quatro gru-
pos de soldados, com quatro solda-
dos cada um. Herodes tinha a inten-
ção de apresentá-lo ao povo, depois 
da festa da Páscoa. 5Enquanto Pedro 
era mantido na prisão, a Igreja re-
zava continuamente a Deus por ele. 
6Herodes estava para apresentá-lo. 
Naquela mesma noite, Pedro dormia 

MISSA DO DIA
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entre dois soldados, preso com duas 
correntes; e os guardas vigiavam a 
porta da prisão. 7Eis que apareceu o 
anjo do Senhor e uma luz iluminou 
a cela. o anjo tocou o ombro de Pe-
dro, acordou-o e disse: “Levanta-te 
depressa!” As correntes caíram-lhe 
das mãos. 8O anjo continuou: “Co-
loca o cinto e calça tuas sandálias!” 
Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: 
“Põe tua capa e vem comigo!” 9Pedro 
acompanhou-o, e não sabia que era 
realidade o que estava acontecendo 
por meio do anjo, pois pensava que 
aquilo era uma visão. 10Depois de 
passarem pela primeira e segunda 
guarda, chegaram ao portão de fer-
ro que dava para a cidade. O portão 
abriu-se sozinho. Eles saíram, cami-
nharam por uma rua e logo depois 
o anjo o deixou. 11Então Pedro caiu 
em si e disse: “Agora sei, de fato, que 
o Senhor enviou o seu anjo para me 
libertar do poder de Herodes e de 
tudo o que o povo judeu esperava!” 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 5)

R. De todos os temores me livrou o 
Senhor Deus.
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 
de vergonha!/ 7Este infeliz gritou a 
Deus, e foi ouvido,*/ e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

4. 8O anjo do Senhor vem acampar 
*/ ao redor dos que o temem, e os 
salva./ 9Provai e vede quão suave é o 
Senhor! */ Feliz o homem que tem 
nele o seu refúgio! R.

SEGUNDA LEITURA – 2Tm 4,6-8.17-18
Agora está reservada para mim a coroa da justiça.

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a 
Timóteo
Caríssimo, 6quanto a mim, eu já es-
tou para ser derramado em sacrifício; 
aproxima-se o momento de minha 
partida. 7Combati o bom combate, 
completei a corrida, guardei a fé. 
8Agora está reservada para mim a 
coroa da justiça, que o Senhor, justo 
juiz, me dará naquele dia; e não so-
mente a mim, mas também a todos 
que esperam com amor a sua ma-
nifestação gloriosa. 17Mas o Senhor 
esteve a meu lado e me deu forças; 
ele fez com que a mensagem fosse 
anunciada por mim integralmente, e 
ouvida por todas as nações; e eu fui 
libertado da boca do leão. 18O Se-
nhor me libertará de todo mal e me 
salvará para o seu Reino celeste. A 
ele a glória, pelos séculos dos sécu-
los! Amém. Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – Mt 16,18
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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V. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei 

construir minha Igreja; e as portas do in-

ferno não irão derrotá-la. R.

EVANGELHO – Mt 16,13-19
Tu és Pedro e eu te darei as chaves do Reino dos Céus.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 13Jesus foi à região 
de Cesareia de Filipe e ali pergun-
tou aos seus discípulos: “Quem di-
zem os homens ser o Filho do Ho-
mem?” 14Eles responderam: “Alguns 
dizem que é João Batista; outros que 
é Elias; outros ainda, que é Jeremias 
ou algum dos profetas”. 15Então Je-
sus lhes perguntou: “E vós, quem 
dizeis que eu sou?” 16Simão Pedro 
respondeu: “Tu és o Messias, o Fi-
lho do Deus vivo”. 17Respondendo, 
Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, 
fi lho de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o 
meu Pai que está no céu. 18Por isso 
eu te digo que tu és Pedro, e so-
bre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca 
poderá vencê-la. 19Eu te darei as 
chaves do Reino dos Céus: tudo o 
que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares 
na terra será desligado nos céus”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
As leituras evidenciam a manifestação 

da força de Deus na fragilidade de seus 

servos, que esperam confiantes no seu 

auxílio. Elas não retratam as grandes pre-

gações ou os milagres de Pedro e Paulo, 

mas apresentam ambos na prisão. A pri-

meira leitura evidencia a prisão de Pedro. 

“Eram os dias dos pães ázimos” (v. 3), 

referência ao período da Páscoa judaica; 

para a Igreja Primitiva, já era a celebra-

ção da Morte e Ressurreição do Senhor 

Jesus, a Nova Páscoa. Assim, Pedro é en-

carcerado nos mesmos dias em que, anos 

antes, o seu Senhor também fora preso 

e condenado em Jerusalém. A liberta-

ção miraculosa de Pedro pelo Anjo (v. 7) 

mostra que a sua hora ainda não chegara 

e que o Senhor ouve as preces da Igreja 

pelo seu pastor (v. 5). A segunda leitu-

ra nos mostra a confidência de Paulo ao 

seu discípulo Timóteo: no fim da vida, 

sofrendo como malfeitor na prisão, Paulo 

não se considera uma vítima ou aban-

donado por Deus, mas se oferece como 

um sacrifício vivo (v. 6), uma “hóstia 

viva” (Rm 12,1), e o Senhor esteve ao seu 

lado e lhe deu forças para cumprir a sua 

missão (v. 17). Aos olhos humanos, eles 

fracassaram: o primeiro, crucificado de 

cabeça para baixo; o segundo, decapitado; 

ambos em Roma. Mas, ao olhar de fé, eles 

venceram, combateram o bom combate, 

completaram a corrida, guardaram a fé, 

receberam a coroa da justiça (2Tm 4,7s). 

Roma recebeu pelo sangue destes már-

tires a sua verdadeira grandeza e glória. 

Ambos viveram profundamente o que 

pregaram, com a palavra e a vida. Pedro 

confessou ao Ressuscitado: “Senhor, 

tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo” 

( Jo 21,17); Paulo também declarou: “Já 

não sou eu que vivo, é Cristo que vive em 

mim. Minha vida presente na carne, eu 

JUN2020_igreja_em_oraça ̃o_BETA8.indd   110JUN2020_igreja_em_orac ̧a ̃o_BETA8.indd   110 17/02/2020   16:1217/02/2020   16:12



111 28DIA 

a vivo na fé do Filho de Deus, que me 

amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). 

Esses apóstolos encontraram o tesouro 

escondido no campo, o próprio Jesus, o 

Mestre que eles amaram e, com alegria, 

por Ele se entregaram.

Preces da Comunidade
CP. Celebrando a Solenidade de Pedro 

e Paulo, elevemos ao Senhor as nossas 

preces.

(resposta cantada ou rezada)

R. Ouvi vosso povo, ó Senhor!

1. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco e 

seu ministério de ser sinal da unidade da 

Igreja e sua missão de conduzi-la nos ca-

minhos do Evangelho, nós vos pedimos.

2. Guiai os homens e mulheres que se 

comprometem com a missão de anunciar 

a Boa Notícia do Reino por meio de suas 

vidas e trabalhos, nós vos pedimos.

3. Que esta nossa comunidade, à exemplo 

dos apóstolos Pedro e Paulo, fi rme seu 

compromisso de pertença, de co-respon-

sabilidade e colaboração nos trabalhos e 

atividades pastorais, nós vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Guardai vosso povo, Senhor, que vos 

busca de coração sincero. Por Cristo, nosso 

Senhor.

T. Amém.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que a oração de vossos 
Apóstolos acompanhe as oferendas 
que vos apresentamos para serem 
consagradas, e nos alcance celebrar-
mos este sacrifício com o coração 
voltado para vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Prefácio:  A dupla missão de Pedro e Paulo na Igreja.
V. O Senhor esteja convosco.

R. Ele está no meio de nós.

V. Corações ao alto.

R. O nosso coração está em Deus.

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

R. É nosso dever e nossa salvação.

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. Hoje, vós nos concedeis a alegria de 

festejar os Apóstolos São Pedro e São Pau-

lo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fun-

dou a Igreja primitiva sobre a herança de 

Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, 

anunciou-lhes o Evangelho da Salvação. 

Por diferentes meios, os dois congregaram 

a única família de Cristo e, unidos pela 

coroa do martírio, recebem hoje, por toda 

a terra, igual veneração. Por essa razão, os 

anjos celebram vossa grandeza, os santos 

proclamam vossa glória. Concedei-nos 

também a nós associar-nos aos seus louvo-

res, cantando (dizendo) a uma só voz:

R. Santo, Santo, Santo...

Antífona da Comunhão – Mt 16,16.18
Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do 

Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, 

e sobre esta pedra edifi carei a minha Igreja.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Concedei-nos, ó Deus, por esta 
Eucaristia, viver de tal modo na vos-
sa Igreja que, perseverando na fração 
do pão e na doutrina dos Apóstolos, 
e enraizados no vosso amor, sejamos 
um só coração e uma só alma. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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Sugestões para a celebração
1. Enfeitar a igreja com imagens que re-

tratem Jesus rodeado por seus discípulos – o 

discipulado e seus requisitos são aludidos no 

Evangelho de hoje.

2. Entende-se por Missa com povo a que é 

celebrada com participação de fi éis. Con-

vém, na medida do possível, que a cele-

bração, sobretudo aos domingos e festas de 

preceito, se realize com canto e conveniente 

número de ministros, pode, porém, ser rea-

lizada sem canto e com um ministro apenas. 

IGMR, n. 115.

3. Para saudar o povo reunido, expressan-

do a presença do Senhor nele e o mistério 

da Igreja, o sacerdote é convidado a usar a 

fórmula ritual de inspiração bíblica à qual o 

povo responde com uma fórmula conhecida e 

sempre a mesma. Eventualmente, a sauda-

ção ritual ganhará mais signifi cação se for 

cantada. (Animação da vida litúrgica no 

Brasil, n. 243).

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

brados de alegria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Irmãs e irmãos, a Igreja ce-

lebra hoje a Solenidade de São Pedro e 

São Paulo, apóstolos de Cristo e colunas 

da Igreja. Pelo testemunho desses dois 

homens, nós intensificamos o seguimen-

to de Cristo. Nesta celebração, rezamos 

de forma especial pelo Papa Francisco e 

sua missão de conduzir a Igreja nos cami-

nhos do Evangelho.

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 – 2Rs 4,8-11.14-16a
É um santo homem de Deus, 

este que passa em nossa casa.
Leitura do Segundo Livro dos Reis
8Certo dia, Eliseu passou por Su-
nam. Aí morava uma senhora rica, 
que insistiu para que fosse comer 
em sua casa. Depois disso, sempre 
que passava por aí, Eliseu parava 
na casa dessa mulher para fazer 
suas refeições. 9E ela disse ao ma-
rido: “Tenho observado que este 
homem, que passa tantas vezes por 
nossa casa, é um santo homem de 
Deus. 10Façamos para ele, no terra-
ço, um pequeno quarto de alvena-
ria, onde colocaremos uma cama, 

DIA 28 DE JUNHO
13º DOMINGO DO TEMPO COMUM

VERDE – 1ª SEMANA DO SALTÉRIO

(GLÓRIA, CREDO, PREFÁCIO DOS DOMINGOS COMUNS)

Ou: Onde a Solenidade de São Pedro e São Paulo será celebrada amanhã, dia 29
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uma mesa, uma cadeira e um can-
deeiro. Assim, quando vier à nossa 
casa, poderá acomodar-se aí”. 11Um 
dia, Eliseu passou por Sunam e 
recolheu-se àquele pequeno quar-
to para descansar. 14E perguntou a 
Giezi, seu servo: “Que se poderia 
fazer por esta mulher?” Giezi res-
pondeu: “É inútil perguntar-lhe; 
ela não tem fi lhos e seu marido já é 
velho”. 15Eliseu mandou então que 
a chamasse. Ele chamou-a e ela 
pôs-se à porta. 16aEliseu disse-lhe: 
“Daqui a um ano, neste tempo, 
estarás com um fi lho nos braços”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 88(89),2-3.16-17.18-19 (R. 2a)

R. Ó Senhor, eu cantarei, eterna-
mente, o vosso amor.
1. 2Ó Senhor, eu cantarei eterna-
mente o vosso amor,*/ de geração 
em geração eu cantarei vossa ver-
dade!/ 3Porque dissestes: “O amor é 
garantido para sempre!” */ E a vossa 
lealdade é tão fi rme como os céus. R.

2. 16Quão feliz é aquele povo que 
conhece a alegria; */ seguirá pelo ca-
minho, sempre à luz de vossa face!/ 
17Exultará de alegria em vosso nome 
dia a dia,*/ e com grande entusias-
mo exaltará vossa justiça. R.

3. 18Pois sois vós, ó Senhor Deus, a 
sua força e sua glória,*/ é por vossa 
proteção que exaltais nossa cabeça./ 
19Do Senhor é o nosso escudo, ele 
é nossa proteção,*/ ele reina sobre 
nós, é o Santo de Israel! R.

SEGUNDA LEITURA – Rm 6,3-4.8-11
Sepultados com ele pelo batismo, 

vivamos uma nova vida!
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos: 3será que ignorais que todos 
nós, batizados em Jesus Cristo, é 
na sua morte que fomos batizados? 
4Pelo batismo na sua morte, fomos 
sepultados com ele, para que, como 
Cristo ressuscitou dos mortos pela 
glória do Pai, assim também nós 
levemos uma vida nova. 8Se, pois, 
morremos com Cristo, cremos que 
também viveremos com ele. 9Sa-
bemos que Cristo ressuscitado dos 
mortos não morre mais; a morte já 
não tem poder sobre ele. 10Pois aque-
le que morreu, morreu para o pecado 
uma vez por todas; mas aquele que 
vive, é para Deus que vive. 11Assim, 
vós também, considerai-vos mortos 
para o pecado e vivos para Deus, em 
Jesus Cristo. Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho – 1Pd 2,9
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. Vós sois uma raça escolhida, a proprie-

dade de Deus; proclamai suas virtudes, 

pois, de trevas luz vos fez. R.

EVANGELHO – Mt 10,37-42
Quem não toma a sua cruz, não é digno de mim. 

Quem vos recebe, a mim recebe.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus a seus 
apóstolos: 37“Quem 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 
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é digno de mim. 38Quem não toma a 
sua cruz e não me segue, não é dig-
no de mim. 39Quem procura conser-
var a sua vida, vai perdê-la. E quem 
perde a sua vida por causa de mim, 
vai encontrá-la. 40Quem vos rece-
be, a mim recebe; e quem me re-
cebe, recebe aquele que me enviou. 
41Quem recebe um profeta, por ser 
profeta, receberá a recompensa de 
profeta. E quem recebe um justo, 
por ser justo, receberá a recompen-
sa de justo. 42Quem der, ainda que 
seja apenas um copo de água fres-
ca, a um desses pequeninos, por ser 
meu discípulo, em verdade vos digo: 
não perderá a sua recompensa”. 
Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
Jesus apresenta aos apóstolos, assim 

como a todos os que desejam ser seus 

discípulos, em todos os tempos, com 

grande clareza e sinceridade, as exigên-

cias para segui-lo: “Quem ama seu pai ou 

sua mãe mais do que a mim, não é digno 

de mim (...) quem não toma a sua cruz 

e não me segue, não é digno de mim” 

(v. 37s). Todos são chamados a torna-

rem-se discípulos do Verbo Encarnado, 

pois  “o desejo de Deus é que todos se 

salvem e cheguem ao conhecimento da 

verdade” (1Tm 2,4). Mas nem todos es-

tão dispostos a escutar de verdade o con-

vite do Senhor e aceitar suas exigências. 

“Quem procura conservar a sua vida, vai 

perdê-la. E quem perde a sua vida por 

causa de mim, vai encontrá-la” (v. 39). 

Com estas palavras, Nosso Senhor quer 

evidenciar que quem quiser somente 

possuir a própria vida, tomá-la só para 

si mesmo, vai desperdiçá-la; ela não terá 

sentido se vivida para si. Somente quem 

se doa recebe a sua vida. Por outras pa-

lavras: somente aquele que ama encon-

tra a vida. O amor requer sempre o sair 

de si mesmo, requer sempre deixar a si 

mesmo. Quem volta atrás para procurar 

a si mesmo e quer ter o outro somente 

para si, perde assim a si mesmo e ao ou-

tro. Sem este mais profundo perder a si 

mesmo não há vida. Somente o amor de 

Deus, que se esvaziou por nós, ou seja, se 

entregou totalmente por nós, torna pos-

sível que também nós nos entreguemos 

por Ele, não nos preocupemos e, dessa 

maneira, encontremos verdadeiramente 

a vida. Com a sua Palavra, Jesus nos co-

munica a certeza de que podemos contar 

com o seu amor, que nos capacita e nos 

sustenta no seu seguimento.

Preces da Comunidade
CP. Celebrando a Solenidade de Pedro 

e Paulo, elevemos ao Senhor as nossas 

preces.

(resposta cantada ou rezada)

R. Ouvi vosso povo, ó Senhor!

1. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco e 

seu ministério de ser sinal da unidade da 

Igreja e sua missão de conduzi-la nos ca-

minhos do Evangelho, nós vos pedimos.

2. Guiai os homens e mulheres que se 

comprometem com a missão de anunciar 

a Boa Notícia do Reino por meio de suas 

vidas e trabalhos, nós vos pedimos.

3. Que esta nossa comunidade, à exemplo 

dos apóstolos Pedro e Paulo, fi rme seu 
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compromisso de pertença, de co-respon-

sabilidade e colaboração nos trabalhos e 

atividades pastorais, nós vos pedimos.

(outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Guardai vosso povo, Senhor, que vos 

busca de coração sincero. Por Cristo, nosso 

Senhor.

T. Amém.

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 João Carlos Petrini (1975); Dom Nelson Wes-

trupp (1964); Dom Paulo Alves Romão (1997).

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

brados de alegria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Depois de chamar a Pedro, 

André, Tiago e João para segui-lo, Jesus 

convidou muitos outros para serem os 

seus discípulos. Hoje, mediante a sua 

Palavra, somos nós os interpelados. Por 

meio desta celebração, digamos o nosso 

“sim”.

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 2,6-10.13-16
Pisam, na poeira do chão, a cabeça dos pobres.

Leitura da Profecia de Amós
6Isto diz o Senhor: “Pelos três cri-
mes de Israel, pelos seus quatro cri-
mes, não retirarei a palavra: porque 
eles vendem o justo por dinheiro 
e o indigente, pelo preço de um 
par de chinelos; 7pisam, na poei-
ra do chão, a cabeça dos pobres, e 
impedem o progresso dos humil-
des; fi lho e pai vão à mesma mu-
lher, profanando meu santo nome; 
8deitando-se junto a qualquer altar, 
usando roupas que foram entregues 
em penhor, bebem vinho à custa de 
pessoas multadas, na casa de Deus. 

DIA 29 DE JUNHO
VERDE – 2ª FEIRA DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.
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9Entretanto, eu tinha aniquilado, 
diante deles, os amorreus, homens 
espadaúdos como cedros e robustos 
como carvalhos, destruindo-lhes os 
frutos na ramada e arrancando-lhes 
as raízes. 10Fui eu que vos fi z sair da 
terra do Egito e vos guiei pelo de-
serto, durante quarenta anos, para 
ocupardes a terra dos amorreus. 
13Pois bem, eu vos calcarei aos pés, 
como calca o chão a carroça car-
regada de feixes; 14o mais ágil não 
conseguirá fugir, o mais forte não 
achará força, o valente não salvará 
a vida; 15o arqueiro não resistirá de 
pé, o corredor veloz não terá per-
nas para escapar, nem se salvará o 
cavaleiro; 16o mais corajoso dentre 
os corajosos fugirá nu, naquele dia”, 
diz o Senhor. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 49(50),16bc-17.18-19.20-21.22-23 (R. 22a)

R. Entendei isto, todos vós que es-
queceis o Senhor Deus!
1. 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.

2. 18Quando vias um ladrão, tu o se-
guias */ e te juntavas ao convívio dos 
adúlteros./ 19Tua boca se abriu para 
a maldade*/ e tua língua maquinava 
a falsidade. R.

3. 20Assentado, difamavas teu ir-
mão,*/ e ao fi lho de tua mãe inju-
riavas./ 21Diante disso que fi zeste, eu 

calarei?*/ Acaso pensas que eu sou 
igual a ti?/ É disso que te acuso e re-
preendo */ e manifesto essas coisas 
aos teus olhos. R.

4. 22Entendei isto, todos vós que es-
queceis Deus, †/ para que eu não 
arrebate a vossa vida,*/ sem que 
haja mais ninguém para salvar-vos!/ 
23Quem me oferece um sacrifício de 
louvor,*/ este sim é que me honra 
de verdade./ A todo homem que 
procede retamente,*/ eu mostrarei a 
salvação que vem de Deus”. 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 8,18-22
Segue-me!

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Naquele tempo, 18vendo uma 
multidão ao seu redor, Jesus man-
dou passar para a outra margem 
do lago. 19Então um mestre da Lei 
aproximou-se e disse: “Mestre, eu 
te seguirei aonde quer que tu vás”. 
20Jesus lhe respondeu: “As raposas 
têm suas tocas e as aves dos céus 
têm seus ninhos; mas o Filho do 
Homem não tem onde reclinar a 
cabeça”. 21Um outro dos discípu-
los disse a Jesus: “Senhor, permi-
te-me que primeiro eu vá sepultar 
meu pai”. 22Mas Jesus lhe respon-
deu: “Segue-me, e deixa que os 
mortos sepultem os seus mortos”. 
Palavra da Salvação.
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Meditando a Palavra de Deus
Um escriba, impressionado com os ensi-

namentos e os milagres de Jesus, pronti-

fica-se, com grande entusiasmo, a tornar-

-se seu discípulo: “Mestre, eu te seguirei 

aonde fores” (Mt 8,19). Jesus não o proíbe, 

mas mesmo assim o previne: “As raposas 

têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos; 

mas o Filho do Homem não tem onde re-

pousar a cabeça” (v. 20). Assim, Jesus dá 

início a uma tradição já bimilenar sobre o 

discernimento de uma vocação de segui-lo 

sem reservas. O crucial é que a pessoa que 

se sente chamada se dê conta daquilo que 

o teólogo luterano Bonhoeffer chamava 

o “custo do discipulado”. A pergunta que 

mais tarde Jesus coloca a Tiago e João é: 

“Podeis beber o cálice que eu vou beber?” 

(20,22). É uma pergunta que todo jovem 

com aspirações para a vida religiosa ou 

para o seminário deve deixar ressoar den-

tro do seu coração. Se, por meio de reflexão 

demorada, o jovem chega a uma resposta 

negativa, não faz mal. Ele simplesmen-

te aprendeu que não recebeu a graça de 

uma vocação. Por outro lado, se, após ter 

interiorizado esta pergunta, chega a uma 

resposta positiva, Jesus o acolhe de bom 

grado. Agora ele sabe que realmente quer 

seguir a Jesus, mesmo sem toca, sem ninho 

ou colchão chique e dois travesseiros.

Preces da Comunidade
P. O sentido de nossa vida consiste em se-

guir a Jesus, sejam quais forem as circuns-

tâncias. Peçamos a graça da generosidade 

de não nos importarmos com as difi culda-

des da caminhada, mas de alegrar-nos por 

estar ao lado do Mestre.

R. Mestre, fazei-nos generosos em vosso 

serviço.

1. Pela capacidade de lutar corajosamente 

contra as nossas próprias tentações que 

poderiam impedir-nos no seguimento 

coerente de Jesus, nós vos pedimos.

2. Pela liberdade interior das opiniões 

alheias que pretendem fazer-nos desis-

tir de nosso seguimento a Jesus, nós vos 

pedimos.

3. Pela aceitação tranquila dos sofrimentos 

da vida como estímulos para perseverar no 

seguimento a Jesus, nós vos pedimos.

4. Pela fé inabalável nos momentos de apa-

rente abandono para podermos continuar 

entregando o nosso espírito nas mãos do 

divino Pai, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Senhor Jesus, fortalecei-nos em nossas 

tribulações e ajudai-nos a confi ar em vos-

sa contínua presença e ajuda ao longo de 

nossa vida cristã. Vós que viveis e reinais 

para sempre.

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 
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que, unidos a vós pela caridade que 
não passa, possamos produzir frutos 
que permaneçam. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Bispos Aniversariantes: Ordenação Presbiteral: 

Dom Antonino Migliore (1969); Dom Bernardino 

Marchió (1968); Dom Carlo Ellena (1962); Dom 

Emílio Pignoli (1957); Cardeal Geraldo Majella 

Agnelo (1957); Dom Geraldo Nascimento (1967); 

Dom Giovanni Zerbini (1956); Dom José Gonzá-

lez Alonso (1964); Dom José Jovêncio Balestieri 

(1968); Dom José Maria Maimone (1961); Dom 

Paulo Roberto Beloto (1986); Dom Ricardo Pedro 

Paglia (1963); Dom Salvador Paruzzo (1969); Dom 

Valério Breda (1973). Ordenação Episcopal: Dom 

Bernardino Marchió (1991); Dom Carlos Lema Gar-

cia (2014); Dom José Maria Maimone (1973); Dom 

José Vieira de Lima (1990).

Dados – Santos Protomártires da Igreja de Roma
Os primeiros mártires da Igreja de Roma, 

celebrados em data próxima à Solenidade 

dos Apóstolos Pedro e Paulo, são as inú-

meras vítimas da perseguição de Nero, ini-

ciadas após o famoso incêndio de Roma a 

19 de julho de 64. Exalta-os o Papa são 

Clemente I, que governou a Igreja de 88-

97, e deles fala também Cornélio Tácito, 

historiador romano.

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

brados de alegria.

Introdução ao Mistério Celebrado
L. (ou CP.): Que a participação nesta cele-

bração faça de cada um de nós um discí-

pulo-missionário mais e mais semelhante 

a Nosso Senhor.

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 3,1-8; 4,11-12
Falou o Senhor Deus; quem não será seu profeta?

Leitura da Profecia de Amós
1Ouvi, fi lhos de Israel, a palavra que 
disse o Senhor para vós e para to-
das as tribos que eu retirei do Egito: 
2“Dentre todas as nações da terra, 
somente a vós reconheci; por isso 
usarei o castigo por todas as vossas 
iniquidades. 3Se duas pessoas cami-
nham juntas, não é porque estão de 
acordo? 4Se o leão ruge na selva, não 
é porque encontrou a presa? Se no 
covil rosna o fi lhote do leão, não é 
porque agarrou sua parte? 5Acaso, 
sem armadilha, se prende uma ave 
no chão? Acaso dispara a armadi-
lha, antes de capturar a presa? 6Se 
ressoa na cidade o toque da trombe-
ta, não fi ca a população apavorada? 

DIA 30 DE JUNHO
VERDE – 3ª FEIRA DA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM. 1ª SEMANA DO SALTÉRIO.

VERMELHO – SANTOS PROTOMÁRTIRES DA IGREJA DE ROMA, MFAC.
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Se acontece uma desgraça na cida-
de, não foi o Senhor que fez? 7Pois 
nada fará o Senhor Deus, que não 
revele o plano a seus servos, os 
profetas. 8Ruge o leão, quem não 
terá medo? Falou o Senhor Deus, 
quem não será seu profeta? 4,11Eu 
arrasei-vos, como arrasei Sodoma 
e Gomorra, e fi castes como um ti-
ção, retirado da fogueira; e, contu-
do, não voltastes para mim”, diz o 
Senhor. 12“Por isso, assim te trata-
rei, Israel; e, porque sabes como te 
vou tratar, prepara-te, Israel, para 
ajustar contas com o teu Deus”. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
 Sl 5,5-6.7.8 (R. 9a)

R. Na vossa justiça guiai-me 
Senhor!
1. 5Não sois um Deus a quem agra-
de a iniquidade,*/ não pode o mau 
morar convosco;/ 6nem os ímpios 
poderão permanecer*/ perante os 
vossos olhos. R.

2. 7Detestais o que pratica a iniqui-
dade */ e destruís o mentiroso./ Ó 
Senhor, abominais o sanguinário,*/ 
o perverso e enganador. R.

3. 8Eu, porém, por vossa graça gene-
rosa,*/ posso entrar em vossa casa./ 
E, voltado reverente ao vosso tem-
plo,*/ com respeito vos adoro. R.

Aclamação ao Evangelho – Sl 129(130),5
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

V. No Senhor ponho a minha esperança, 

espero em sua palavra. R.

EVANGELHO – Mt 8,23-27
Levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, 

e fez-se uma grande calmaria.
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus.
Naquele tempo, 23Jesus entrou na 
barca, e seus discípulos o acom-
panharam. 24E eis que houve uma 
grande tempestade no mar, de modo 
que a barca estava sendo coberta pe-
las ondas. Jesus, porém, dormia. 25Os 
discípulos aproximaram-se e o acor-
daram, dizendo: “Senhor, salva-nos, 
pois estamos perecendo!” 26Jesus 
respondeu: “Por que tendes tanto 
medo, homens fracos na fé?” Então, 
levantando-se, ameaçou os ventos e 
o mar, e fez-se uma grande calma-
ria. 27Os homens fi caram admirados 
e diziam: “Quem é este homem, que 
até os ventos e o mar lhe obede-
cem?” Palavra da Salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O Evangelho de hoje nos dá duas lições 

importantes: 1) a autoridade de Deus se 

estende sobre tudo – até sobre o que jul-

gamos não se estender, como as forças da 

natureza; 2) precisamos superar nossos 

medos e confiar mais em Deus. Como 

nos ensina Amós na primeira leitura: 

“Deus falou: quem não será seu profeta?” 

(Am 3,8). Temos de deixar Deus falar 

em nossa vida, através de nossa boca e de 

nossas mãos. Se superarmos nossos me-

dos e deixarmos que Cristo guie a barca 

da nossa vida, Ele fará de nós “imensa-

mente mais do que somos capazes de pe-

dir ou imaginar. Glória a Deus na Igreja, 
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em Cristo Jesus, pelos séculos dos sécu-

los” (Ef 3,20-21).

Preces da Comunidade
P. Em união com toda a Igreja, apresente-

mos a Deus os nossos pedidos:

R. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor!

1. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

e por todos os bispos, para que, no exer-

cício da autoridade que lhes foi confi ada, 

ajudem os fi éis a crescer em santidade, nós 

vos pedimos.

2. Pelos batizados que se sentem à deriva 

no mar da vida, para que encontrem em 

Cristo a sua referência, nós vos pedimos.

3. Pelos navegantes e todos os que traba-

lham no mar, para que gozem de segurança 

em suas atividades, nós vos pedimos.

4. Pelos dependentes químicos, para que 

encontrem em Deus um amor maior que 

seus vícios, nós vos pedimos.

(Outras intenções)

P. Escutai com amor, ó Pai celeste, estas nos-

sas preces e ajudai-nos a confi ar em Jesus de 

todo o coração. Por Cristo, Senhor nosso.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Ó Deus, que nos assegurais os 
frutos dos vossos sacramentos, conce-
dei 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.

SANTOS PROTOMÁRTIRES   – Ofício da Memória
ORAÇÃO DO DIA

CP. Ó Deus, que consagrastes Com o san-

gue dos mártires os fecundos primórdios 

da Igreja de Roma, dai que sua coragem no 

combate nos obtenha uma força inabalá-

vel e a alegria da vitória. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.

SOBRE AS OFERENDAS
CP. Recebei, Pai santo, as nossas oferendas 

na comemoração dos vossos santos mártires 

e dai-nos a graça de não vacilar ao procla-

marmos a nossa fé. Por Cristo, nosso Senhor.

DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Ó Deus que, de modo admirável, ma-

nifestastes em vossos mártires o mistério 

da cruz, concedei que, fortalecidos por 

este sacrifício, possamos seguir fi elmente 

a Cristo e participar na Igreja da obra de 

salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

Bispos Aniversariantes: Nascimento: Dom Carlos 

Lema Garcia (1956); Dom José Cardoso Sobrinho 

(1933); Dom Juarez Sousa da Silva (1961); Dom 

Sergio Krzywy (1952). Ordenação Presbiteral: 

Dom João Francisco Salm (1979); Dom Luiz Car-

los Eccel (1979); Dom Xavier Gilles de Maupeou 

d’Ableiges (1962).

MEMÓRIA FACULTATIVA
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121121 Celebrações

(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 omis-

sões, 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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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 o 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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123123 Celebrações

Ou outras leituras indicadas no ritual Breve 

Homilia

Preces
CP. Irmãos e irmãs, rezemos por N., por 

seus familiares e por toda a comunidade e 

peçamos confi antes:

T. Senhor, Vós sois a ressurreição e a vida!

1. Senhor, em vossa misericórdia, con-

cedei o perdão e a paz a este(a) nosso(a) 

irmão(ã). 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 

aspergir 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 Senhor, 

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 ou-

tro 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 Vigí-

lia Eucarística, recordamos que a pre-

sença do Senhor decorre da Celebração 

Eucarística e a ela nos conduz. Euca-

ristia é fonte de fraternidade, serviço e 

comunhão.

(Durante o canto da comunidade, o presiden-

te 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 Recordação da Vida.)

Liturgia da Palavra
(Pegar leituras própria para esta celebração 

ou um texto espiritual sobre o Mistério Eu-

carístico.) 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 neste 

Altar, / pois o Antigo Testamento deu ao 
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Novo o seu lugar. / Venha a fé por suple-

mento, os sentidos completar. Ao Eterno 

Pai cantemos e a Jesus, o Salvador. / Ao 

Espírito exaltemos, na Trindade eterno 

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 so-

bre o povo.)

Reposição:
(Terminada a bênção, o próprio sacerdote ou 

o diácono que deu a bênção, repõe o Sacra-

mento no tabernáculo, enquanto o povo, se 

for oportuno, profere uma aclamação.)

Bendito seja Deus. Bendito seja o seu 

Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro 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 Sacra-

mento do altar. Bendito seja o Espírito 

Santo Paráclito. Bendita seja a grande 

Mãe de Deus Maria Santíssima. Bendi-

ta 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 castíssi-

mo esposo. Bendito seja Deus nos seus 

Anjos e nos seus Santos. Presidente: Gra-

ças e louvores se deem a todo momen-

to: Todos: Ao Santíssimo e diviníssimo 

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)

Senhor, tu és minha luz! Meu Deus, cla-

reia as minhas trevas. Senhor, meu Deus, 

clareia as minhas trevas. Senhor, meu 

Deus, clareia as minhas trevas.

Canto de Abertura
(L. e M.: Frei Telles Ramon, O. de M.)

R. Luz que vem do alto. Luz que traz a 

vida vem brilhar em nós, ó Luz Divina!

1. Ó Pai santo, teu amor criou o mundo, 

nós cantamos teu Mistério Criador.

2. Filho amado, és o Verbo que redime, nós 

cantamos teu Mistério Redentor.

3. Ó Divino, Defensor da humanidade, nós 

cantamos teu Mistério de Amor.

Preparação das Oferendas
(L.: Lit. das Horas / M.: Ir. Miria T. Kolling)

1. Ó Trindade imensa e una, vossa força 

tudo cria; vossa mão que rege os tempos, 

antes deles existia.

2. Pai, da graça fonte viva, Luz da glória de 

Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no 

amor os enlaçais.

Santíssima Trindade – 07/06

CANTOS
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3. Só por vós, Trindade Santa, suma ori-

gem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda 

vida se mantém.

4. Nós, os fi lhos adotivos, pela graça consa-

grados, nos tornemos templos vivos, a vós 

sempre dedicados.

Canto de Comunhão
(M.: Pe. José Weber)

R. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu 

seu Filho único. Quem crê nele não pere-

ce, mas terá a luz da vida! Quem crê nele 

não perece, mas terá a luz da vida!

1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha for-

ça, minha rocha, meu refúgio e salvador! 

Minha força e poderosa salvação, sois meu 

escudo e proteção: em vós espero.

2. Ao Senhor eu invoquei na minha angús-

tia e elevei o meu clamor para o meu Deus; 

de seu templo ele escutou a minha voz, e 

chegou a seus ouvidos o meu grito.

3. Do alto estendeu a sua mão e das águas 

mais profundas retirou-me; libertou-me 

do inimigo poderoso e de rivais muito 

mais fortes do que eu.

4. Assaltaram-me no dia da afl ição, mas o 

Senhor foi pra mim um protetor; colocou-

-me num lugar bem espaçoso; o Senhor 

me libertou porque me ama.

5. Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâmpada; 

ó meu Deus, iluminai as minhas trevas! Jun-

to convosco eu enfrento os inimigos, com 

vossa ajuda eu transporto altas montanhas.

Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo! 

Louvarei a Deus, à vida nos conduz.

Canto de Abertura
(L. e M. Pe. José Freitas Campos)

1. Todos convidados cheguem ao banquete 

do Senhor, festa preparada, bem participa-

da, venham partilhar do pão do amor.

R. Cristo pão dos pobres, juntos nesta 

mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. (bis)

2. Vejam quanta fome, muitos lares sem 

ternura e pão, dor e violência, quanta resis-

tência, vamos acolher a cada irmão.

3. Vamos gente unida resgatar a paz nesta 

cidade, ser o sal da terra, ser a luz do mun-

do, espalhar justiça e caridade.

Preparação das Oferendas
(L.: D. Carlos Alberto Navarro / M.: 

Waldeci Farias)

R. Os cristãos tinham tudo em comum, 

dividiam seus bens com alegria. Deus es-

pera que os dons de cada um se repartam 

com o amor no dia a dia. (bis)

1. Deus criou este mundo para todos, 

quem tem mais é chamado a repartir, com 

os outros o pão, a instrução e o progresso, 

fazer o irmão sorrir .

2. Mas acima de alguém que tem riqueza, 

está o homem que cresce ao seu valor, e 

liberto caminha pra Deus repartindo com 

todos, o amor.

3. No desejo de sempre repartirmos nossos 

bens, elevemos nossa voz, ao trazer o pão 

e vinho para o altar em quem Deus vai se 

dar a todos nós.

Corpus Christi – 11/06
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Canto de Comunhão
(L. e M.: Pe. José Cândido da Silva)

R. Eu sou o pão que vem do céu, quem crer 

em mim, irá viver!

1. Nós reconhecemos o Senhor, partindo 

o pão, Mistério de amor, a nossa refeição.

2. O Senhor Jesus no Sacramento nos dei-

xou memorial da cruz: morte e ressurreição.

3. Tão grande mistério adoramos, neste altar, 

que nossa fé sustente o nosso caminhar!

4. Ao Povo de Deus, lá no deserto, sem pão, 

sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar.

5. Todos se assentaram, todos comeram, 

até se fartar, glória e louvor a Deus, que 

vem nos saciar!

6. Corpo do Senhor é o pão que temos 

no altar e o vinho consagrado é o sangue 

Redentor.

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.: Pe. Jocy Rodrigues)

R. Ó Senhor ouve o meu grito, tu és mi-

nha proteção; Senhor, não me abandones, 

Deus, minha salvação!

1. O Senhor é minha luz, ele é minha sal-

vação. O que é que eu vou temer? Deus é 

minha proteção. Ele guarda minha vida, eu 

não vou ter medo, não. Ele guarda minha 

vida, eu não vou ter medo, não.

2. Quando os maus vêm avançando, pro-

curando me acuar, desejando ver meu fi m, 

querendo me matar, inimigos opressores é 

que vão se liquidar. Inimigos opressores é 

que vão se liquidar.

3. Se um exército se armar contra mim, não 

temerei. Meu coração está fi rme, e fi rme 

fi carei. Se estourar uma batalha, mesmo 

assim, confi arei! Se estourar uma batalha, 

mesmo assim, confi arei!

Preparação das Oferendas
(L. e M.: Pe. João Carlos Ribeiro)

1. Bendito e louvado seja o Pai nosso cria-

dor, o pão que nós recebemos é prova do 

seu amor. O pão que nós recebemos é pro-

va do seu amor. É o fruto de sua terra do 

povo trabalhador. O fruto de sua terra do 

povo trabalhador, na missa é transformado 

no corpo do Salvador.

R. Bendito seja Deus, bendito seu amor. 

Bendito seja Deus Pai onipotente, nosso 

Criador. (bis)

2. Bendito e louvado seja o Pai nosso cria-

dor, o vinho que recebemos é prova do seu 

amor. O vinho que recebemos é prova do 

seu amor. É o fruto de sua terra do povo 

trabalhador. O fruto de sua terra do povo 

trabalhador, na missa é transformado no 

sangue do Salvador.

Canto de Comunhão
(L.: Jocy Rodrigues | M.: Ney Brasil Pereira)

R. Vem, Senhor, vem curar nossos males, 

libertar-nos das duras correntes! Vem tra-

zer aos perdidos a graça e a saúde vem dar 

aos doentes!

1. Um canto novo ao Senhor,  ó terras 

11° Domingo do Tempo Comum – 14/06
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todas, cantai! Louvai seu nome bendito, 

diariamente aclamai! Sua glória, seus gran-

des 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)

Preparação das Oferendas
(O mesmo do domingo anterior)

Canto de Comunhão
(L.: Jocy Rodrigues | M.: Ney Brasil Pereira)

R. Por tua causa nos pisam, maltratam, 

mas estás junto a nós, vigilante. Nenhum 

mal vai vencer-nos, Senhor: esta ceia é re-

forço constante.

1. Um canto novo ao Senhor,  ó terras 

todas, cantai! Louvai seu nome bendito, 

diariamente aclamai! Sua glória, seus gran-

des 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 pei-

xes 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!

12º e 13º Domingo do Tempo Comum

Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)

Confi emo-nos ao Senhor, ele é justo e tão 

bondoso. Confi emo-nos ao Senhor, aleluia!

Canto de Abertura
(L. e M.: Reginaldo Veloso)

R. É festa hoje, minha gente, vinde todos 

celebrar! Com São Pedro e São Paulo ao 

Senhor vamos louvar. Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia! (bis)

1. Solo: Um canto novo ao Senhor. To-

dos: Ó terras todas, cantai. S.: Louvai seu 

nome bendito. T.: Diariamente aclamai. 

S.: Sua glória, seus grandes feitos. T.: Aos 

povos todos contai! S.: Sua glória, seus 

grandes feitos. T.: Aos povos todos contai!

São Pedro e São Paulo – 28/06
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2. S.: Ele é o maior dos senhores. T.: Me-

rece nosso louvor! S.: E mais do que aos 

deuses todos. T.: Nós lhe devemos temor. 

S.: Os outros deuses são nada. T.: Ele é do 

céu criador. S.: Os outros deuses são nada. 

T.: Ele é do céu criador.

3. S.: Ele é o Senhor do universo. T.: E faz 

justiça a seu povo. S.: Aos povos há de jul-

gar. T.: Reinando no mundo todo. S.: Por 

isso a ele cantai. T.: Ó terras, um canto 

novo. S.: Por isso a ele cantai. T.: Ó terras, 

um canto novo.

Preparação das Oferendas
(V. e M.: Valmir Neves da Silva)

R. Quem nos separará? Quem vai nos se-

parar do amor de Cristo? Quem nos se-

parará? Se ele é por nós, quem será, quem 

será contra nós? Quem vai nos separar do 

amor de Cristo quem será?

1. Nem a espada, ou perigo, nem os erros 

do meu irmão, nenhuma das criaturas, 

nem a condenação.

2. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a 

afl ição. Nem o passado, nem o presente, o 

futuro, nem opressão.

3. Nem as alturas, nem os abismos, nem 

tão pouco a perseguição. Nem a angústia, 

a dor ou a fome, nem a tribulação.

Canto de Comunhão
(M.: Frei Joaquim Fonseca, OFM)

R. Vão mundo afora pregando o Evange-

lho, bem junto a vocês eu sempre estarei. 

Até o fi nal do tempo que passa, nos diz o 

Senhor, estou com vocês!

1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a 

seu nome fazer louvação. Procurei o Se-

nhor, me atendeu, me livrou de uma gran-

de afl ição.

2. Olhem todos pra ele e se alegrem, todo 

tempo sua boca sorria! Este pobre gritou e 

ele ouviu, fi quei livre de minha agonia.

3. Acampou na batalha seu anjo, defenden-

do seu povo e o livrando. Provem todos, 

pra ver como é bom o Senhor que nos vai 

abrigando.

4. Santos todos, adorem o Senhor, aos que 

o amam, nenhum mal assalta. Quem é rico, 

empobrece e tem fome, mas, a quem busca 

a Deus, nada falta.

5. Ó meus fi lhos, escutem o que eu digo, 

pra aprender o temor do Senhor. Qual o 

homem que ama sua vida, e a seus dias 

quer dar mais valor?

6. Tua língua preserva do mal e não deixes 

tua boca mentir. Ama o bem e detesta a 

maldade, vem a paz procurar e seguir!
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Formação Litúrgica (extraído de SEM O DIA DO SENHOR NÃO PODEMOS VIVER, 

por Pe. Carlos Gustavo Haas, publicado em Liturgia em Mutirão II, Subsídios para Formação.)

O documento de Aparecida, quando fala dos “lugares de encontro com Jesus Cristo”, 

no capítulo VI, números 252 e 253, nos fala da importância de vivermos integralmente 

o Domingo, Dia do Senhor. “Entende-se a grande importância do preceito dominical 

de ‘viver segundo o domingo’, como necessidade interior do cristão, da família cristã, da 

comunidade paroquial. Sem uma participação ativa na celebração eucarística dominical e 

nas festas de preceito, não existirá um discípulo missionário maduro. Cada grande refor-

ma na Igreja está vinculada ao redescobrimento da fé na Eucaristia. Por causa disso, é im-

portante promover a ‘pastoral do domingo’ e dar a ela ‘prioridade nos programas pastorais’, 

para novo impulso na evangelização do povo de Deus no Continente latino-americano” 

(n. 252). Sabemos no entanto que no Brasil, mais de 70% das comunidades não podem 

participar de uma celebração eucarística dominical, pois não têm um presbítero para pre-

sidi-la. Uma grande dor e um grande desafi o que a Igreja tem difi culdade de responder. 

Essas milhares de pessoas, diz Aparecida, “também elas podem e devem viver ‘segundo o 

domingo’. Podem alimentar seu já admirável espírito missionário participando da ‘cele-

bração dominical da Palavra’, que faz presente o Mistério Pascal no amor que congrega

( Jo 3,14), na Palavra acolhida ( Jo 5,24-25) e na oração comunitária (Mt 18,20)”. Trans-

crevo uma parte da Homilia do Papa Bento XVI, proferida no dia 09 de setembro de 

2007, na Catedral de Viena, Áustria. São palavras que podem nos ajudar a valorizar cada 

vez mais nossas celebrações dominicais. “Sem o dom do Senhor, sem o Dia do Senhor 

não podemos viver”: assim responderam no ano 304 alguns cristãos de Abitinia, atual 

Tunísia, quando, surpreendidos na celebração eucarística dominical, que estava proibida, 

foram conduzidos ante o juiz, que lhe perguntou por que, no Domingo, haviam celebrado 

a liturgia, sabendo que isso implicava castigo de morte. Na palavra “domingo” estão enla-

çados indissoluvelmente dois signifi cados, cuja unidade devemos novamente aprender a 

perceber. Encontra-se sobretudo o dom do Senhor – este dom é ele mesmo: o Ressusci-

tado, de cujo contato e proximidade os cristãos têm necessidade para serem eles mesmos. 

Este, no entanto, não é apenas um contato espiritual, interno, subjetivo: o encontro com o 

Senhor inscreve-se no tempo através de um dia preciso. E desta maneira inscreve-se em 

nossa existência concreta, corpórea e comunitária, que é temporalidade. Dá a nosso tem-

po, e portanto a nossa vida em seu conjunto, um centro, uma ordem interior. Para aqueles 

cristãos, a celebração eucarística dominical não era um preceito, mas uma necessidade 

interior. Sem aquele que sustenta nossa vida com seu amor, a própria vida é vazia. Aban-

donar ou trair este centro tira da vida seu fundamento, sua dignidade interior e sua beleza. 

FORMAÇÃO LITÚRGICA
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Essa atitude dos cristãos do século IV é válida também para nós, que temos necessidade 

de uma relação que nos sustente e dê orientação e conteúdo a nossa vida. Também nós 

temos necessidade de contato com o Ressuscitado, que nos sustenta para além da morte. 

Temos necessidade deste encontro que nos reúne, que nos dá um espaço de liberdade, 

que nos faz olhar mais além do ativismo da vida diária o amor criador de Deus, do qual 

viemos e para o qual caminhamos. “Sem o Dia do Senhor não podemos viver”. Sem o 

Senhor e o dia que lhe pertence não se realiza uma vida bem conquistada. O Domingo, 

em nossas sociedades ocidentais, transformou-se em um fi m de semana, em tempo livre. 

O tempo livre, especialmente na pressa do mundo moderno, certamente é uma coisa 

bela e necessária. Mas se o tempo livre não tem um centro interior, do qual provém uma 

orientação em seu conjunto, acaba por ser tempo vazio que não nos fortalece e descansa. 

O tempo livre precisa de um centro – o encontro com aquele que é nossa origem e nossa 

meta. Lembro a frase do cardeal Faulhaber: “Dá à alma seu Domingo, dá ao Domingo 

sua alma”. Precisamente porque no Domingo se trata em profundidade o encontro, na 

Palavra e no Sacramento, com o Cristo ressuscitado, o alcance deste dia abraça a realidade 

inteira. Os primeiros cristãos celebraram o primeiro dia da semana como Dia do Senhor, 

porque era o dia da ressurreição. Contudo, muito logo a Igreja tomou consciência também 

do fato de que o primeiro dia da semana é o dia da manhã da criação, o dia no qual Deus 

disse “Faça-se a luz” (Gn 1,3). Por isso, o Domingo é para a Igreja também a festa semanal 

da criação – a festa do agradecimento e da alegria pela criação de Deus. Em uma época 

na qual, por causa de nossas intervenções humanas, a criação parece exposta a múltiplos 

perigos, temos de acolher conscientemente inclusive esta dimensão do Domingo. Para a 

Igreja primitiva, o primeiro dia, depois, assimilou progressivamente também a herança do 

sétimo dia, o sabbat. Participamos do repouso de Deus, um repouso que abraça todos os 

homens. Assim percebemos neste dia um pouco de liberdade e da igualdade de todas as 

criaturas de Deus”. Que estas palavra de Bento XVI e do documento de Aparecida sejam 

estímulo para prepararmos cada vez mais e melhor nossas celebrações dominicais.

No próximo mês refl etiremos a respeito da liturgia como formadora de discípulos-missionários.
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