P. 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 conhecestes: acolhei-os na
luz da vossa face e concedei-lhes, no dia
da ressurreição, a plenitude da vida.

T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria, com
São José, seu esposo, com os Apóstolos
e Mártires, (com S. N.: santo do dia ou
patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho. 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. Guiados pelo Espirito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão

1. Meu irmão, tu não vês, buscando
vais em vão / de teu ser os porquês.
Ninguém te diz, irmão! / Aqui no altar
vem te dizer Deus que por ti morreu: /
“Toda razão de teu viver sou Eu!”
REFRÃO: Sou Pão! Eu sou a refeição! Só nesta mesa, altar, tu poderás
saciar teu coração. / Só Eu te amei
até o fim. Aqui Eu sou, Eu sou, enfim,
teu Redentor!
2. Meu irmão! Vê, irmão, tens fome
assim de amar. / Quanta dor, quanto
não, achaste sem parar! / Aqui no altar
teu Redentor te diz: “A ti me dou, / todo
teu bem, teu grande amor, Eu sou!”
3. Solidão. Estar só. Só esta dor dói mais.
/ Sem ninguém pra ter dó, sozinho assim
tu vais. / Mas este altar te dá a paz. Teu
Redentor o quis. / Em comunhão, tu viverás
feliz.

4. Queres, sim, reclamar justiça que não
vês. / Teu irmão sem lugar, está sem voz,
nem vez. / Só com Jesus, teu Redentor, é
que construirás. / Com ódio, não; com
muito amor, a paz!
5. Ao tentar o prazer, sonhando ser feliz,
/ outra luz queres ter e nova diretriz. /
Eu sou a luz! Eu sou o bem! Teu Redentor
Eu sou! / Só Eu te amei como ninguém
te amou.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 144,15)

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes dais no tempo certo o
alimento.

20. Canto de Ação de Graças
1. O Senhor me elegeu no seio de minha
família. / O menor entre os irmãos, pastor das ovelhas feridas. / Mas com amor
me olhou e viu em mim valor. / Pôs brasa
em minha boca, santificou minhas mãos.
/ No altar do Mistério eu me prostrarei. /
Me ungirás um Profeta, Sacerdote e Rei.
REFRÃO: Quero atender teu chamado, ó Pai, / e corresponder com fidelidade, / atualizar teu reino aqui. /
Homem do altar pra sempre serei. /
Nas mãos o sacrifício pela Humanidade, / por Cristo e em Cristo em
memória de Ti.

21. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Renovados pelo Corpo e
Sangue do vosso Filho, nós vos pedimos,
ó Deus, que possamos receber um dia,
resgatados para sempre, a salvação que
devotamente estamos celebrando. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência

L. Pedro, com todas as suas limitações
e simplicidade se deixa iluminar pelo

Santo Espírito e professa que Jesus é o
“Messias de Deus”. Esta experiência do
encontro com Jesus o remete ao Mistério
da Cruz. Aprofundemo-nos neste caminho de Cristo, que se torna o itinerário
de todo cristão.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Deus vos abençoe com todas as
bênçãos do céu e vos torne santos e
puros diante dele; derrame sobre vós as
riquezas da sua glória, instruindo-vos
com as palavras da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação e
inflamando-vos de amor pelos irmãos.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

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

P. Glorificai o Senhor com vossa vida;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
PRECE NO ANO VOCACIONAL
SACERDOTAL

Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela
nossa salvação / e sempre nos sustentais com os
dons do vosso Espírito, / concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, / que sejam
fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o
desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização.
/ Sustentai-as no seu compromisso de propor
uma adequada catequese vocacional / e caminhos
de especial consagração. / Dai sabedoria para o
necessário discernimento vocacional, / de modo
que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso
amor misericordioso. / Maria, Mãe e educadora
de Jesus, / interceda por nossa comunidade cristã,
para que, / tornada fecunda pelo Espírito Santo,
/ seja fonte de vocações autênticas para o serviço
do povo santo de Deus. / Amém.

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!”
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12o Domingo do
Tempo Comum
“E vós, quem dizeis que eu sou?” Hoje a pergunta de Jesus se volta para nós.

Respondê-la significa entrar, auxiliados pelo Espirito Santo, no mistério de Cristo
e deixar-nos iluminar por Ele no sentido de nossa própria vida e missão. Participemos com fé desta celebração e deixemo-nos conduzir ao encontro do Senhor Jesus.

Antífona da Entrada

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Reunidos na casa do Pai /
com alegria em torno do altar. / Partilhando a Palavra, o amor e a união,
/ vida nova vem Cristo nos dar.
1. Vamos irmãos celebrar / com a Igreja,
a paz e a alegria. / O Senhor nos convida
a proclamar / liberdade não é utopia.
2. A paz de Deus, que é amor, / a paz
de Deus, ilumine nossos corações. / Que
esta Igreja peregrina leve a crer, / Cristo
é vida em todas as gerações.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do
Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e
participar da bênção da aspersão do seu
sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

(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
governai para sempre os vossos servos.

3. Ato Penitencial

P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor
P. O Senhor Jesus, que nos convida à
P. Glória a Deus nas alturas,
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos
chama à conversão. Reconheçamos ser
T. e paz na terra aos homens por Ele
pecadores e invoquemos com confiança
amados. / Senhor Deus, rei dos céus,
a misericórdia do Pai.		
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos
(Pausa)
louvamos, / nós vos bendizemos, / nós
P. Confessemos os nossos pecados.
vos adoramos, / nós vos glorificamos, /
nós vos damos graças por vossa imensa
T. Confesso a Deus todo-poderoso
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro
muitas vezes por pensamentos e palade Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que
vras, atos e omissões, por minha cultirais o pecado do mundo, / tende piepa, minha tão grande culpa. E peço à
dade de nós. / Vós que tirais o pecado
Virgem Maria, aos anjos e santos e a
do mundo, / acolhei a nossa súplica. /
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
Vós que estais à direita do Pai, / tende
mim a Deus nosso Senhor.
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, /
P. Deus todo-poderoso tenha compaisó vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo,
xão de nós, perdoe os nossos pecados e
/ Jesus Cristo, / com o Espírito Santo,
nos conduza à vida eterna.
na glória de Deus Pai. / Amém.
T. Amém.
5. Oração
P. Senhor, tende piedade de nós.
P. OREMOS: Senhor, nosso Deus, daiT. Senhor, tende piedade de nós.
-nos por toda a vida a graça de vos amar
P. Cristo, tende piedade de nós.
e temer, pois nunca cessais de conduzir
os que firmais no vosso amor. Por nosT. Cristo, tende piedade de nós.

Entrada: Osvaldo dos Santos; Ofertas: Pe. Casimiro Ilara;
Comunhão: Pe. Lúcio Floro e Waldeci Farias; Ação de Graças: Egder Sabino e Erick Sabino.

so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A Palavra de Deus que nos é proposta
impele-nos a descobrir em Jesus o “Messias” de Deus e convida cada “cristão”
à identificação com Cristo – isto é, a
“tomar a cruz”, a fazer da própria vida
um dom generoso aos outros.

6. Primeira Leitura

(Zc 12,10-11;13,1) (Sentados)

Leitura da Profecia de Zacarias
Assim diz o Senhor: 10“Derramarei sobre
a casa de Davi e sobre os habitantes de
Jerusalém um espírito de graça e de
oração; eles olharão para mim. Ao que
eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho
único, e hão de sentir por ele a dor que
se sente pela morte de um primogênito.
11
Naquele dia, haverá um grande pranto
em Jerusalém, como foi o de Adadremon,
no campo de Magedo. 13,1Naquele dia,
haverá uma fonte acessível à casa de Davi
e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

[Sl 62(63)]

REFRÃO: A minh’alma tem sede de
vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! *
Desde a aurora ansioso vos busco! A
minh’alma tem sede de vós, * minha
carne também vos deseja.
2. Como terra sedenta e sem água,
venho, assim, contemplar-vos no templo,
* para ver vossa glória e poder. Vosso
amor vale mais do que a vida: * e por
isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois vos louvar pela vida,
* e elevar para vós minhas mãos! A
minh’alma será saciada, * como em grande banquete de festa; cantará a alegria
em meus lábios, * ao cantar para vós
meu louvor!

4. Para mim fostes sempre um socorro; *
de vossas asas à sombra eu exulto! Minha
alma se agarra em vós; * com poder vossa
mão me sustenta.

8. Segunda Leitura

(Gl 3,26-29)

Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas
Irmãos: 26Vós todos sois filhos de Deus
pela fé em Jesus Cristo. 27Vós todos que
fostes batizados em Cristo vos revestistes
de Cristo. 28O que vale não é mais ser
judeu nem grego, nem escravo nem livre,
nem homem nem mulher, pois todos
vós sois um só, em Jesus Cristo. 29Sendo
de Cristo, sois então descendência de
Abraão, herdeiros segundo a promessa.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)
(Jo 10,27)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. Minhas ovelhas escutam minha
voz, minha voz estão elas a escutar; eu
conheço, então, minhas ovelhas, que me
seguem comigo a caminhar.

10. Evangelho

(Lc 9,18-24)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P.  Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. CERTO DIA, 18Jesus estava rezando
num lugar retirado, e os discípulos
estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: “Quem diz o povo que eu
sou?” 19Eles responderam: “Uns dizem
que és João Batista; outros, que és Elias;
mas outros acham que és algum dos
antigos profetas que ressuscitou”.
20
Mas Jesus perguntou: “E vós, quem
dizeis que eu sou?” Pedro respondeu:
“O Cristo de Deus”. 21Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem
isso a alguém. 22E acrescentou: “O Filho
do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto
e ressuscitar no terceiro dia”. 23Depois

Jesus disse a todos: “Se alguém me quer
seguir, renuncie a si mesmo, tome sua
cruz cada dia, e siga-me. 24Pois quem
quiser salvar a sua vida, vai perdê-la;
e quem quiser perder a sua vida por
causa de mim, esse a salvará”. Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

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; / 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.

13. Preces da Comunidade

P. Irmãos e irmãs em Cristo, elevemos
a nossa oração ao Pai das misericórdias,
pelas necessidades de todos os homens,
dizendo com alegria:
T. Santificai, Senhor, o vosso povo.
1. Pela Santa Igreja, peregrina em toda
a terra, para que seja animada pela confissão de fé de Pedro a anunciar o Cristo,
rezemos:
2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que, segundo a própria vocação,
anunciem Aquele que está no meio de
nós, rezemos:
3. Pelos cristãos leigos e leigas, especialmente os que assumem a missão de
educadores na fé, para que, no meio das
dificuldades que os cercam, não esqueçam que a sua recompensa está em Deus,
rezemos:
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4. Pela nossa comunidade, para que seja
17. Oração Eucarística VI-C
humilde e servidora e se converta sempre
Jesus, caminho para o Pai
mais a Jesus Cristo, rezemos:
P. O Senhor esteja convosco.
5. Pelos frutos do Ano Vocacional em
T. Ele está no meio de nós.
nossa Arquidiocese, para que mais
jovens acolham o chamado de Jesus,
P. Corações ao alto.
a que O sigam, e sejam seus apóstolos,
T. O nosso coração está em Deus.
rezemos:
		
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
(Outras intenções)
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Deus Pai, que nos escolhestes e chamastes a ser santos, fazei de nós vossos
P. Na verdade, é justo e necessário, é nosservidores, para honra e glória de vosso
so dever e salvação, dar-vos graças, sempre
Filho Jesus Cristo. Que convosco vive e
e em todo o lugar, Pai santo, Senhor do
reina, na unidade do Espírito Santo.
céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso.
Pela vossa Palavra criastes o universo e
T. Amém.
em vossa justiça tudo governais. Tendo-se
encarnado, vós nos destes o vosso Filho
como mediador. Ele nos dirigiu a vossa
Liturgia Eucarística palavra, convidando-nos a seguir seus
passos. Ele é o caminho que conduz para
a verdade que nos liberta e a vida
14. Canto das Ofertas (Sentados) vós,
que nos enche de alegria. Por vosso Filho,
REFRÃO: Nesta prece, Senhor, venho
reunis em uma só família os homens e as
te oferecer, / o crepitar da chama, a
mulheres, criados para a glória de vosso
certeza de dar!
nome, redimidos pelo sangue de sua cruz
e marcados com o selo do vosso Espírito.
1. Eu te ofereço o sol que brilha forte, /
Por essa razão, agora e sempre, nós nos
te ofereço a dor do meu irmão. / A fé na
unimos à multidão dos Anjos e dos Santos,
esperança, e o meu amor!
cantando (dizendo) a uma só voz:
2. Eu te ofereço as mãos que estão aberT. Santo, Santo, Santo...
tas, / o cansaço do passo mantido, / meu
P. Na verdade, vós sois santo e digno de
grito mais forte de louvor!
louvor,
ó Deus, que amais os seres huma3. Eu te ofereço o que vi de belo, / no
nos e sempre os assistis no caminho da
interior dos corações, / a coragem de me
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
transformar!
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos
15. Convite à Oração
(De pé)
discípulos, ele nos revela as Escrituras
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nose parte o pão para nós.
so sacrifício seja aceito por Deus Pai
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
todo-poderoso.
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade,
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
que
envieis o vosso Espírito Santo para
sacrifício, para glória do seu nome,
santificar
estes dons do pão e do vinho, a
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
fim de que se tornem para nós o Corpo e
= o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
16. Oração Sobre
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
as Oferendas
P. Na véspera de sua paixão, durante a
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de
última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e
reconciliação e louvor, e fazei que, purio partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
ficados por ele, possamos oferecer-vos
um coração que vos agrade. Por Cristo,
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
nosso Senhor.
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
T. Amém.
POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando 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 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 ressurreição.
P. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a
memória de Cristo, vosso Filho, nosso
Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes 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. Olhai com
bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício
pascal de Cristo, que vos foi entregue. E
concedei que, pela força do Espírito do
vosso amor, sejamos contados, agora e
por toda a eternidade, entre os membros
do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó
Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo
Espírito e concedei que nos tornemos
semelhantes à imagem de vosso Filho.
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa N. e o nosso
Bispo N., com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só
corpo!
P. Fazei que todos os membros da Igreja,
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais
dos tempos e empenhem-se, de verdade,
no serviço do Evangelho. Tornai-nos
abertos e disponíveis para todos, para
que possamos partilhar as dores e as
angústias, as alegrias e as esperanças, e
andar juntos no caminho do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!

Clube Vocacional
Dias 6, 19 e 21 de julho

Meninos e rapazes de
10 a 16 anos.
Entrem para o Clube!

Convivência na Fazenda das Arcas, em Itaipava - Informações: Seminário São José - Tel.: 3293-6100

