
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires, N. (o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.

T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. Confirmai 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!

P. Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni 
em vós, Pai de misericórdia, todos os vos-
sos filhos e filhas dispersos pelo mundo 
inteiro.

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nos saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

T. A todos saciai com vossa glória!

P. Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:

T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Sim, eu quero que a luz de 
Deus que um dia em mim brilhou / 
jamais se esconda e não se apague em 

mim o seu fulgor. / Sim, eu quero que 
o meu amor ajude o meu irmão / a 
caminhar guiado por tua mão, / em 
tua lei, em tua luz, Senhor!
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, 
/ esta flor e o pássaro feliz que vês, / não 
sentirão, não poderão jamais viver / esta 
vida singular que Deus nos dá.
2. Em minh’alma cheia do amor de Deus, 
/ palpitando a mesma vida divinal, / há 
um resplendor secreto do Infinito Ser, / 
há um profundo germinar de eternidade.
3. Quando eu sou um sol a transmitir 
a luz / e meu ser é templo onde habita 
Deus, / todo o céu está presente dentro 
em mim,  / envolvendo-me na vida e no 
calor.
4. Esta vida nova, comunhão com Deus, / no 
Batismo, aquele dia, eu recebi; / vai aumen-
tando, sempre e vai me transformando, / até 
que Cristo seja todo o meu viver.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 106,8-9)

Demos graças ao Senhor por sua bon-
dade, por suas maravilhas em favor dos 
homens; deu de beber aos que tinham 
sede, alimentou os que tinham fome.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, vós quisestes 
que participássemos do mesmo pão e 
do mesmo cálice; fazei-nos viver de tal 
modo unidos em Cristo, que tenhamos 
a alegria de produzir muitos frutos para 
a salvação do mundo. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Voltemos para os nossos lares com a 
certeza de que, em meio a tantas alegrias 

que encontramos em nossa vida, somen-
te Jesus Cristo permanece, transpondo 
conosco até mesmo as portas da morte. 
Que nenhuma outra alegria, por mais 
legítima que seja, nos impeça de estar 
com Jesus Cristo.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós. 

P.  Ó Deus, purificai os vossos fiéis, ins-
pirando-lhes verdadeiro arrependimen-
to, para que possam triunfar dos maus 
desejos e comprazer-se sempre em vosso 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. Levai a todos a alegria do Senhor 
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

T. Graças a Deus. 
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ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta 
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu o 
recebi de vós. Amém!”

REZEMOS PELOS DOENTES
Ó Jesus, manso e humilde de coração, / nós vos 
louvamos porque, sem cessar, fazeis maravilhas 
em favor dos que sofrem. / Vós, que sois o Bom 
Pastor, / Vós que sois a medicina para todos os 
males, / acolhei o clamor dos enfermos, / aliviai 
seus sofrimentos e curai suas dores. / Consolai os 
aflitos e alimentai a esperança dos que perderam 
a alegria de viver. / Ensinai-nos a valorizar e pro-
mover a saúde / e concedei-nos o dom de visitar 
e animar os doentes, / em especial os que vivem 
no abandono e na solidão. / Virgem Maria, Nossa 
Senhora de Lourdes, intercedei pelos enfermos e 
por todos que cuidam deles. / Amém.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Tu anseias, eu bem sei, a salvação, / 
tens desejo de banir a escuridão. / Abre, 
pois, de par em par teu coração, / e deixa 
a luz do céu entrar.

REFRÃO: Deixa a luz do céu entrar. / 
Deixa a luz do céu entrar. / Abre bem 
as portas do teu coração / e deixa a luz 
do céu entrar.

2. Cristo, a luz do céu / em ti quer habitar 
/ para as trevas do pecado dissipar, / teu 
caminho e coração iluminar / e deixa a 
luz do céu entrar. 

3. Que alegria andar ao brilho dessa luz, 
/ Vida eterna e paz no coração produz. 
/ Oh! Aceita agora o Salvador Jesus / e 
deixa a luz do céu entrar.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.

T.  Amém.

P.  O Senhor, que encaminha os nossos 

corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 94,6-7)

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: ado-
remos o Senhor que nos criou, pois ele 
é o nosso Deus.

3. Ato Penitencial
P. De coração contrito e humilde, apro-
ximemo-nos do Deus justo e santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores.   

    (Pausa)

P. Confessemos os nossos pecados.

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, 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.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

T. Amém. 

P.  Senhor, tende piedade de nós.

T.  Senhor, tende piedade de nós.

P.  Cristo, tende piedade de nós.

T.  Cristo, tende piedade de nós.

P.  Senhor, tende piedade de nós.

T.  Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. 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 glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade de nós. / Vós que tirais o pecado 
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.

Ano A – no 15 – 9 de fevereiro de 2020

5o Domingo do  
Tempo Comum

No Dia do Senhor, trazemos ao Altar do Senhor nossas alegrias e nossas fragi-
lidades, desejando receber as forças necessárias para viver de acordo com os seus 
ensinamentos. Nesta missa rezaremos pelos enfermos e por suas famílias. Prepa-
rando-nos para o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a ser celebrado na próxima 
terça-feira, peçamos, nesta missa, a graça de nunca deixarmos de dar atenção aos 
marcados pela doença.

Entrada: Charles H. Gabriel e Ada Blenkhorn;  
Ofertas: Ir. Salete e Pe. Silvio Milanez; Comunhão: Pe. José Weber.



5. Oração
P. OREMOS: Velai, ó Deus, sobre a vossa 
família, com incansável amor; e, como só 
confiamos na vossa graça, guardai-nos 
sob a vossa proteção. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Jesus nos dá forças suficientes para 
nos tornarmos anunciadores do seu amor. 
Escutemos atentamente as leituras.

6. Primeira Leitura
(Is 58,7-10) (Sentados)

Leitura do Livro do Profeta Isaías

Assim diz o Senhor: 7Reparte o pão com 
o faminto, acolhe em casa os pobres e 
peregrinos. Quando encontrares um nu, 
cobre-o, e não desprezes a tua carne. 
8Então, brilhará tua luz como a auro-
ra e tua saúde há de recuperar-se mais 
depressa; à frente caminhará tua justiça 
e a glória do Senhor te seguirá. 9Então 
invocarás o Senhor e ele te atenderá, 
pedirás socorro, e ele dirá: “Eis-me aqui”. 
Se destruíres teus instrumentos de opres-
são, e deixares os hábitos autoritários e 
a linguagem maldosa; 10se acolheres de 
coração aberto o indigente e prestares 
todo o socorro ao necessitado, nascerá 
nas trevas a tua luz e tua vida obscura 
será como o meio-dia. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 111(112)]

REFRÃO: Uma luz brilha nas trevas 
para o justo, permanece para sempre 
o bem que fez. 

1. Ele é correto, generoso e compassivo, * 
como luz brilha nas trevas para os justos. 
Feliz o homem caridoso e prestativo, * 
que resolve seus negócios com justiça. 

2. Porque jamais vacilará o homem 
reto, * sua lembrança permanece eter-
namente! Ele não teme receber notícias 

más: * confiando em Deus, seu coração 
está seguro. 

3. Seu coração está tranquilo e nada 
teme. * Ele reparte com os pobres os seus 
bens, permanece para sempre o bem que 
fez * e crescerão a sua glória e seu poder. 

8. Segunda Leitura (1Cor 2,1-5)

Leitura da Primeira Carta de São Pau-
lo aos Coríntios
1Irmãos, quando fui à vossa cidade anun-
ciar-vos o mistério de Deus, não recorri a 
uma linguagem elevada ou ao prestígio da 
sabedoria humana. 2Pois, entre vós, não 
julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus 
Cristo, e este, crucificado. 3Aliás, eu esti-
ve junto de vós, com fraqueza e receio, e 
muito tremor. 4Também a minha palavra 
e a minha pregação não tinham nada dos 
discursos persuasivos da sabedoria, mas 
eram uma demonstração do poder do 
Espírito, 5para que a vossa fé se baseasse 
no poder de Deus, e não na sabedoria dos 
homens. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

  (Jo 8,12)  (De pé)

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

1. Pois eu sou a Luz do mundo, quem nos 
diz é o Senhor; e vai ter a Luz da Vida, 
quem se faz meu seguidor.

10. Evangelho (Mt 5,13-16)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a seus 
discípulos: 13“Vós sois o sal da terra. Ora, 
se o sal se tornar insosso, com que salga-
remos? Ele não servirá para mais nada, 
senão para ser jogado fora e ser pisado 
pelos homens. 14Vós sois a luz do mundo. 
Não pode ficar escondida uma cidade 
construída sobre um monte. 15Ninguém 
acende uma lâmpada e a coloca debaixo 
de uma vasilha, mas sim, num candeei-

ro, onde brilha para todos, que estão na 
casa. 16Assim também brilhe a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e louvem o vosso Pai 
que está nos céus”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. 
/ Desceu à mansão dos mortos; / res-
suscitou 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 res-
surreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Supliquemos a Deus, que, em Jesus, 
se revelou à humanidade chamando-a 
a colaborar com Ele em seu plano de 
salvação.
1.  Por todas atividades missionárias 
desenvolvidas pela Igreja, para que, não 
se deixando levar pelas dificuldades, per-
severem no anúncio do Reino de Deus, 
rezemos ao Senhor: 
T.  Senhor, ouvi a nossa prece.
2.  Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo 
Orani, por todos os bispos, presbíteros e 
demais anunciadores do Evangelho, para 
que o Senhor os conserve na sensibili-
dade à missão, de modo especial diante 
das situações mais difíceis, rezemos ao 
Senhor: 
3.  Por nossas comunidades, para que, até 
mesmo diante do desafio de recomeçar 
ações evangelizadoras,  não desanimem, 
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Dia 11 de fevereiro:
Nossa Senhora de Lourdes

A Igreja celebra o “Dia Mundial dos Enfermos”.

Promova em sua 
paróquia alguma 
atividade para 
celebrar esta data.

mas perseverem na missão que recebe-
ram, rezemos ao Senhor:

4. Pelos enfermos, suas famílias e pela 
Pastoral da Saúde, para que a realidade 
da doença seja cada vez mais assumida 
como vivo exercício da misericórdia e da 
fraternidade, rezemos ao Senhor:

5. Por nós, que participamos desta Euca-
ristia dominical, para que a necessidade 
de testemunhar Jesus às outras pessoas 
seja fortalecida em nossas mentes e em 
nossos corações, rezemos ao Senhor:  

    (Outras intenções)

P.  Senhor Deus, de quem depende toda 
a nossa vida, acolhei compassivo as pre-
ces que fazemos por nós aqui reunidos, 
para que, conscientes de que somos cha-
mados a ser evangelizadores, possamos 
nos alegrar com a vossa misericordiosa 
presença. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: De mãos estendidas ofer-
tamos / o que de graça recebemos. 

1. A natureza tão bela, que é louvor, que 
é serviço; / o sol que ilumina as trevas, 
transformando-as em luz; / o dia que nos 
traz o pão e a noite que nos dá repouso; / 
ofertamos ao Senhor o louvor da criação.

2. Nossa vida toda inteira, ofertamos ao 
Senhor / como prova de amizade, como 
prova de amor; / com o vinho, com o pão, 
ofertamos ao Senhor / nossa vida toda 
inteira, o louvor da criação.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que, levan-
do ao altar as alegrias e fadigas de cada 
dia, nos disponhamos a oferecer um 
sacrifício aceito por Deus Pai todo-po-
deroso. 

T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Senhor nosso Deus, que criastes o pão 
e o vinho para alimento da nossa fra-
queza, concedei que se tornem para nós 
sacramento da vida eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor.

T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum, IX
O Dia do Senhor

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Corações ao alto.

T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças e 
bendizer-vos, Senhor, Pai santo, fonte da 
verdade e da vida, porque, neste domingo 
festivo, nos acolhestes em vossa casa. 
Hoje, vossa família, para escutar vos-
sa Palavra e repartir o Pão consagrado, 
recorda a Ressurreição do Senhor, na 
esperança de ver o dia sem ocaso, quando 
a humanidade inteira repousará junto de 
vós. Então, contemplaremos vossa face e 
louvaremos sem fim vossa misericórdia. 
Por isso, cheios de alegria e esperança, 
unimo-nos aos anjos e a todos os santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.

T. Santificai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 

apresentamos para serem consagradas, 
a fim de que se tornem o Corpo e = o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu 
a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. 

Eis o mistério da fé!

T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição!

P. Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua 
ascensão ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e 
santidade.

T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue 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!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 


