
sinal da fé, abrindo 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!
P. E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai for-
ça para construirmos juntos o vosso 
reino que também é nosso. 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. Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Vem, e eu  mostrarei que o meu cami-
nho te leva ao Pai. / Guiarei os passos 
teus e junto a ti hei de seguir. / Sim! Eu 
irei e saberei como chegar ao fim / de 
onde vim, aonde vou, por onde irás, irei 
também.
2. Vem, e eu te direi o que ainda estás 
a procurar: / a verdade é como o sol e 
invadirá teu coração. / Sim! Eu irei e 
aprenderei minha razão de ser. / Eu 
creio em Ti que crês em mim e, à tua 
Luz, verei a Luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida 
participar. / Viverás em mim aqui, 
viver em mim é o bem maior. / Sim! 
Eu irei e viverei  a vida inteira assim. / 
Eternidade é na verdade o amor viven-
do sempre em nós.
4. Vem, que a terra espera quem pos-
sa e queira realizar  / com amor a 
construção de um mundo novo, muito 
melhor. / Sim! Eu irei e levarei teu 
nome aos meus irmãos. / Iremos nós e 
o teu amor vai construir enfim a paz.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 12,6) 

Meu coração, por vosso auxílio, rejubile 
e que eu vos cante pelo bem que me 
fizestes!   

20. Canto de Ação de Graças
1. Que nenhuma família comece em 
qualquer de repente! / Que nenhuma 
família termine por falta de amor! / Que 
o casal seja um para o outro de corpo e 
de mente  / e que nada no mundo separe 
um casal sonhador.
2. Que nenhuma família se abrigue 
debaixo da ponte! / Que ninguém inter-
fira no lar e na vida dos dois. / Que 
ninguém os obrigue a viver sem nenhum 
horizonte. / Que eles vivam do ontem, 
no hoje e em função de um depois.
REFRÃO: Que a família comece e 
termine sabendo onde vai. / E que o 
homem carregue nos ombros a graça 
de um pai. / Que a mulher seja um 
céu de ternura, aconchego e calor. / 
E que os filhos conheçam a força que 
brota do amor.  / Abençoa, Senhor, as 
famílias, amém!  / Abençoa, Senhor, 
a minha também!
3. Que marido e mulher tenham força 
de amar sem medida. / Que ninguém vá 
dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.  
/ Que as crianças aprendam no colo o 
sentido da vida. / Que a família celebre 
a partilha do abraço e do pão.
4. Que marido e mulher não se traiam 
nem traiam seus filhos. / Que o ciúme 
não mate a certeza do amor entre os 
dois. / Que no seu firmamento a estrela 
que tem maior brilho / seja a firme espe-
rança de um céu aqui mesmo e depois.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Tendo recebido o pão que 
nos salva, nós vos pedimos, ó Deus, que 
este sacramento, alimentando-nos na 
terra, nos faça participar da vida eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Se grande é a tentação para colocar-
mos nossa confiança em objetos mate-
riais, a Eucaristia de hoje nos mostrou 
que só Deus é a razão de nossa esperan-
ça. Não nos afastemos d’Ele, mesmo que 
os sofrimentos sejam grandes.

23. 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. A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.
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QUARESMA E CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE

Na próxima quarta-feira, com a celebração das 
Cinzas, iniciaremos a Quaresma e, no Brasil, a 
Campanha da Fraternidade. Este é um tempo 
para a reflexão pessoal, a oração e maior encon-
tro com o Deus de Amor. Participemos, portanto, 
da Missa de Cinzas, organizemos nosso grupo 
para os encontros da Campanha da Fraternidade 
em Família e nos preparemos para celebrar a 
Páscoa do Senhor.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, 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!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Eis-me aqui, Senhor! Eis-
-me aqui, Senhor! / Pra fazer tua von-
tade, pra viver do teu amor, / pra fazer 
tua vontade, pra viver do teu amor: / 
Eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / 
por caminho nunca visto me enviou; / sou 
chamado a ser fermento, sal e luz / e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”
2. Ele pôs em minha boca uma canção, 
/ me ungiu como profeta e trovador / da 
história e da vida do meu povo / e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”
3. Ponho a minha confiança no Senhor, / 
da esperança sou chamado a ser sinal; / 
seu ouvido se inclinou ao meu clamor; / 
e, por isso, respondi: “Aqui estou!”

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo. 

Antífona da Entrada  

 (Sl 17,19-20) 

O Senhor se tornou o meu apoio, liber-
tou-me da angústia e me salvou porque 
me ama. 

3. Ato Penitencial
P. Embora professemos nossa confiança 
em Deus, não poucas vezes colocamos  
nossa esperança nos bens materiais e 
em tantas outras realidades que não 
trazem a salvação. Façamos, pois, nosso 
exame de consciência.   

    (Pausa)

P.  Senhor, que sois a plenitude da ver-
dade e da graça, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer, tende piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, que viestes para fazer de 
nós o vosso povo santo, tende piedade 
de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
T.  Amém.  

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 glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, / tende piedade de nós. 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, 
/ acolhei a nossa súplica. / Vós que 
estais à direita do Pai, / tende pieda-
de 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.

5. Oração
P. OREMOS: Fazei, ó Deus, que os 
acontecimentos deste mundo decor-
ram na paz que desejais, e vossa Igreja 
vos possa servir, alegre e tranquila. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

T. Amém.

Ano A – no 18 – 26 de fevereiro de 2017

8o Domingo do 
Tempo Comum

A liturgia deste domingo nos pergunta se realmente pomos nossa confiança em 
Deus, mesmo nos momentos difíceis. Ou será que nos apegamos aos bens materiais 
e a tudo que não levaremos quando partirmos deste mundo? Que a Eucaristia de 
hoje nos ajude a perceber a verdadeira resposta a questões tão importantes.

Entrada: Pe. Pedro Brito Guimarães e Fr. Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos; 
Comunhão: Dom Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Ação de Graças: Pe. Zezinho.
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Liturgia da Palavra
L. É grande a tentação de não colocar-
mos nossa confiança em Deus, princi-
palmente nas horas em que o sofrimento 
nos atinge.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Is 49,14-15)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
14Disse Sião: “O Senhor abandonou-me, 
o Senhor esqueceu-se de mim!” 15Acaso 
pode a mulher esquecer-se do filho peque-
no, a ponto de não ter pena do fruto de seu 
ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não 
me esquecerei de ti. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 61(62)]

REFRÃO: Só em Deus a minha alma 
tem repouso, só ele é meu rochedo e 
salvação. 
1. Só em Deus a minha alma tem repou-
so,  * porque dele é que me vem a salva-
ção! Só ele é meu rochedo e salvação, * 
a fortaleza, onde encontro segurança! 
2. Só em Deus a minha alma tem repou-
so,  * porque dele é que me vem a espe-
rança! Só ele é meu rochedo e salvação, 
* a fortaleza, onde encontro segurança! 
3. A minha glória e salvação estão em 
Deus; * o meu refúgio e rocha firme é o 
Senhor! Povo todo, esperai sempre no 
Senhor, * e abri diante dele o coração. 

8. Segunda Leitura (1Cor 4,1-5)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios
Irmãos: 1Que todo o mundo nos consi-
dere como servidores de Cristo e admi-
nistradores dos mistérios de Deus. 2A 
este respeito, o que se exige dos admi-
nistradores é que sejam fiéis. 3Quanto 
a mim, pouco me importa ser julgado 
por vós ou por algum tribunal humano. 
Nem eu me julgo a mim mesmo. 4É 
verdade que a minha consciência não 
me acusa de nada. Mas não é por isso 
que eu posso ser considerado justo. 

5Quem me julga é o Senhor. Portanto, 
não queirais julgar antes do tempo. 
Aguardai que o Senhor venha. Ele ilu-
minará o que estiver escondido nas 
trevas e manifestará os projetos dos 
corações. Então, cada um receberá de 
Deus o louvor que tiver merecido. Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho   

 (De pé)  (Jo 4,12)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia,  Aleluia.
1. A palavra do Senhor é viva e eficaz: 
ele julga os pensamentos e as intenções 
do coração.

10. Evangelho (Mt 6,24-34)

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, Jesus disse a seus 
discípulos: 24Ninguém pode servir a dois 
senhores: pois, ou odiará um e amará 
o outro, ou será fiel a um e desprezará 
o outro. Vós não podeis servir a Deus e 
ao dinheiro. 25Por isso eu vos digo: não 
vos preocupeis com a vossa vida, com 
o que havereis de comer ou beber; nem 
com o vosso corpo, com o que havereis 
de vestir. Afinal, a vida não vale mais 
do que o alimento, e o corpo, mais do 
que a roupa? 26Olhai os pássaros dos 
céus: eles não semeiam, não colhem, 
nem ajuntam em armazéns. No entanto, 
vosso Pai que está nos céus os alimenta. 
Vós não valeis  mais do que os pássa-
ros? 27Quem de vós pode prolongar a 
duração da própria vida, só pelo fato 
de se preocupar com isso? 28E por que 
ficais preocupados com a roupa? Olhai 
como crescem os lírios do campo: eles 
não trabalham nem fiam. 29Porém, eu 
vos digo: nem o rei Salomão, em toda 
a sua glória, jamais se vestiu como um 
deles. 30Ora, se Deus veste assim a erva 
do campo, que hoje existe e amanhã é 
queimada no forno, não fará ele muito 
mais por vós, gente de pouca fé? 31Por-

tanto, não vos preocupeis, dizendo: O 
que vamos comer? O que vamos beber? 
Como vamos nos vestir? 32Os pagãos é 
que procuram essas coisas. Vosso Pai, 
que está nos céus, sabe que precisais de 
tudo isso. 33Pelo contrário, buscai em 
primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas vos serão 
dadas por acréscimo. 34Portanto, não vos 
preocupeis com o dia de amanhã, pois o 
dia de amanhã terá suas preocupações! 
Para cada dia bastam seus próprios pro-
blemas.” 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. Confiantes no Deus de todo Bem, 
apresentemos nossas preces.
1. Para que nunca deixemos de confiar 
em Deus, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Para que, contemplando a Virgem 
Maria, aprendamos a colocar com con-
fiança a nossa vida nas mãos de Deus, 
rezemos: 
3. Para que os momentos sofridos desta 
vida não retirem de nós a confiança em 
Deus, rezemos:
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4. Para que Deus nos livre do apego ao 
dinheiro e aos outros bens materiais, 
rezemos:
5. Para que, confiando em Deus, tenha-
mos uma vida íntegra, rezemos:
6. Para que nossa esperança e nossa 
confiança no Deus do Amor gerem em 
nós atitudes de perdão e reconciliação, 
rezemos:
    (Outras)

P. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi 
as preces que agora vos apresentamos 
e fazei que nossa confiança em vós não 
esmoreça em momento algum, princi-
palmente naqueles em que o sofrimento 
for maior. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.  

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Uni-
verso, / pelo alimento e a Palavra que 
nos dás; / que nos levanta, fortalece e 
revigora, /  nos ensina a toda hora a 
lutarmos pela paz. (2x)

REFRÃO: Em tua mesa, partilhamos 
nossos dons / e ofertamos nossas vidas, 
ó Senhor. / O pão e o vinho que agora 
nós trazemos / e, no altar, te oferece-
mos  / são sinais do nosso amor. (2x)

2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bon-
dade! / A tua Palavra se faz vida em 
todos nós. / Anunciar é a missão que 
tu nos deste / para que o mundo possa 
crer /  ao ouvir a tua Voz. (2x)

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. Ó Deus, que nos dais o que oferece-
mos, e aceitais nossa oferta como um 
gesto de amor, fazei que os vossos dons, 
nossa única riqueza, frutifiquem para 
nós em prêmio eterno. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística V
Prefácio

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. É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo intei-
ro, de dia e de noite, agradecendo com 
Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele 
o sacerdote verdadeiro que sempre se 
oferece por nós todos, mandando 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, pra 
cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra pro-
clamam a vossa glória. / Hosana nas 
alturas! / Bendito o que vem em nome 
do Senhor! / Hosana nas alturas!
P.  Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conos-
co no Cristo, falando conosco por ele, 
mandai vosso Espírito Santo, a fim de 
que as nossas ofertas se mudem no Cor-
po � e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, cean-
do com seus apóstolos, Jesus, tendo o 
pão em suas mãos, olhou para o céu e 
deu graças, partiu o pão e o entregou a 
seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente e o entregou 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 MEMÓ-
RIA DE MIM.
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 
fica esperando sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua res-
surreição 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!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espí-
rito nos una num só corpo, pra sermos 
um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha 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!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N. ser bem 
firme 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!
P. Esperamos entrar na vida eterna com 
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com 
São José, seu esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, e aos marcados com o 


