COR LITÚRGICA: Verde

ANO XIX - 08/07/2018 - Nº 1084 - ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
14° DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, as
comunidades celebram a fé naquele
que se encarnou no seio de Maria, se
fez homem, sofreu, foi morto,
sepultado e ressuscitou. Na
celebração de hoje, testemunhamos a
dificuldade do povo de Nazaré em
acolher Jesus. Ao contrário dos
nazarenos, façamos nosso ato de fé
incondicional, proclamando Jesus
como Deus e Salvador; e vivamos essa
verdade em nossas atitudes,
assumindo também a missão de levar
a todos o conhecimento da fé que nos
congrega na Eucaristia.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
Refrão: No meio da tua casa /
recebemos, ó Deus, a tua graça! /
Sem fim, nossa louvação, / Pois a
justiça está toda em tuas mãos!
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é
bom, venha louvar! / Peguem logo o
violão / E o pandeiro pra tocar./ Para
ele um canto novo / Vamos, gente,
improvisar.
2. Ele cumpre o que promete: / Podem
nele confiar! / Ele ama o que é direito /
E ele sabe bem julgar. / Sua palavra fez
o céu, / Fez a terra e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude / E governa
os oceanos. / Toda a terra a ele teme, /
Mesmo os corações humanos. / Tudo
aquilo que ele diz, / Não nos causa
desenganos.
4.Põe abaixo os planos todos / Desses
povos poderosos. / E derruba os
pensamentos / dos malvados,
orgulhosos. / Mas os planos que ele
faz / vão sair vitoriosos.
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: O Senhor disse: “Quem dentre vós
estiver sem pecado, atire a primeira
pedra”. Reconheçamo-nos todos
pecadores e perdoemo-nos
mutuamente do fundo do coração.
Silêncio Orante

PR.: Senhor, que na água e no Espírito
nos regenerastes à vossa imagem,
tende piedade de nós.
AS.: Senhor, tende piedade de nós.
PR.: Cristo, que enviais o vosso Espírito
para criar em nós um coração novo,
tende piedade de nós.
AS.: Cristo, tende piedade de nós.
PR.: Senhor, que nos tornastes
participantes do vosso Corpo e do
vosso Sangue, tende piedade de nós.
AS.: Senhor, tende piedade de nós.
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA (preferencialmente rezado)
Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
Deus, rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, 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 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.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Ó Deus, que pela humilhação de
vosso Filho reerguestes o mundo
decaído, enchei os vossos filhos e
filhas de santa alegria, e dai aos que
libertastes da escravidão do pecado o

gozo das alegrias eternas. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
7. 1ª LEITURA (Ez 2, 2-5)
Leitor(a): Leitura da Profecia de
Ezequiel.
2
Naqueles dias, depois de me ter
falado, entrou em mim um espírito que
me pôs de pé. Então, eu ouvi aquele
que me falava, 3o qual me disse: "Filho
do homem, eu te envio aos israelitas,
nação de rebeldes, que se afastaram
de mim. Eles e seus pais se revoltaram
contra mim até ao dia de hoje. 4A estes
filhos de cabeça dura e coração de
pedra, vou-te enviar, e tu lhes dirás:
'Assim diz o Senhor Deus'. 5Quer te
escutem, quer não - pois são um
bando de rebeldes - ficarão sabendo
que houve entre eles um profeta".
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
8. SALMO RESPONSORIAL (Sl 122)
Refrão: Os meus olhos estão fitos
no Senhor: / Tende piedade, ó
Senhor, tende piedade!
SALMISTA: Eu levanto os meus olhos
para vós, / Que habitais nos altos céus,
/ Como os olhos dos escravos estão
fitos / Nas mãos do seu senhor.
SALMISTA: Como os olhos das
escravas estão fitos / Nas mãos de sua
senhora, / Assim os nossos olhos, no
Senhor, / Até de nós ter piedade.
SALMISTA: Tende piedade, ó Senhor,
tende piedade; / Já é demais esse
desprezo! / Estamos fartos do escárnio
dos ricaços / E do desprezo dos
soberbos!
9. 2ª LEITURA (2Cor 12, 7-10)
Leitor(a): Leitura da Segunda Carta
de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos: 7Para que a extraordinária
grandeza das revelações não me
ensoberbecesse, foi espetado em
minha carne um espinho, que é como
um anjo de Satanás a esbofetear-me, a
fim de que eu não me exalte demais. 8A
esse propósito, roguei três vezes ao
Senhor que o afastasse de mim. 9Mas
ele disse-me: "Basta-te a minha graça.
Pois é na fraqueza que a força se
manifesta". Por isso, de bom grado, eu
me gloriarei das minhas fraquezas,
para que a força de Cristo habite em
mim. 10Eis porque eu me comprazo nas
fraquezas, nas injúrias, nas
necessidades, nas perseguições e nas
angústias sofridas por amor a Cristo.
Pois, quando eu me sinto fraco, é
então que sou forte. Palavra do
Senhor.
AS.: Graças a Deus.
10. ACLAMAÇÃO
(Melodia da Faixa 07, CD Liturgia VII Paulus)

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia!
1. O Espírito do Senhor / Sobre mim
fez a sua unção; / Enviou-me aos
empobrecidos / A fazer feliz
proclamação.
11. EVANGELHO (Mc 6, 1-6)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: Naquele tempo, 1Jesus foi a
Nazaré, sua terra, e seus discípulos o
acompanharam. 2Quando chegou o
sábado, começou a ensinar na
sinagoga. Muitos que o escutavam
ficavam admirados e diziam: "De onde
recebeu ele tudo isto? Como
conseguiu tanta sabedoria? E esses
grandes milagres que são realizados
por suas mãos? 3Este homem não é o
carpinteiro, filho de Maria e irmão de
Tiago, de Joset, de Judas e de Simão?
Suas irmãs não moram aqui conosco?"
E ficaram escandalizados por causa
dele. 4Jesus lhes dizia: "Um profeta só
não é estimado em sua pátria, entre
seus parentes e familiares". 5E ali não
pôde fazer milagre algum. Apenas

curou alguns doentes, impondo-lhes
as mãos. 6E admirou-se com a falta de
fé deles. Jesus percorria os povoados
das redondezas, ensinando. Palavra
da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

12. PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia
formule preces que expressem a vida
da comunidade.

PR.: Irmãos, agradeçamos ao Pai,
Senhor do céu e da terra, que, em
Cristo, revelou os mistérios ocultos aos
sábios e aos inteligentes, e peçamos a
ele que abençoe sempre a sua Igreja.
Rezemos juntos:
AS.: Senhor, escutai a nossa prece!
1. Senhor, pelos leigos e leigas de
nossa diocese, para que testemunhem
nas comunidades inúmeros sinais de
amor, de perdão e de reconciliação,
superando divisões e buscando a
unidade. Rezemos:
2. Senhor, abri nossos ouvidos e nosso
coração, a fim de que o anúncio da
Palavra realize mudanças concretas
em nossa vida, Rezemos:
3. Senhor, que não tenhamos medo de
nos encarnarmos na realidade do
nosso povo, sobretudo dos pobres,
para que levemos a todos a
mensagem da vida e da paz. Rezemos:
4. Senhor, protegei os que vão viajar
neste mês de férias, para que seja
afastado das estradas o espírito de
irresponsabilidade e de violência.
Rezemos:
PR.: Ó Pai de bondade, subam à vossa
presença nossas preces, nossos
louvores e, chegando a Vós, sejamos
atendidos. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Rito de Partilha
PR.: Jesus Cristo esteve presente entre
nós na Mesa da Palavra.
Apresentemos nossas ofertas em sinal
de gratidão e ação de graças pelos

bens que recebemos. Partilhando
esses dons, cantemos:
Quem disse que não somos nada e
que não temos nada para oferecer
|: Repare nossas mãos abertas
trazendo as ofertas do nosso viver
(bis)
A fé do homem missionário em franco
itinerário de libertação, / Abrindo as
portas de seu Reino a todos os
pequenos de qualquer nação. Ô, ô, ô,
ô, recebe, Senhor.
ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Um Ministro Extraordinário da Eucaristia
deposita sobre o altar as espécies
consagradas. A comunidade canta:

PR.: Trazendo o Pão consagrado à
mesa, vamos dar graças a Deus pela
salvação operada através de seu Filho,
que se faz presente no meio de nós.
Vamos acolhê-lo entre nós cantando:
AS.: Vós sois o Caminho, a Verdade
e a Vida, / O pão da alegria, descido
do céu!
1. Nós somos caminheiros que
marcham para o céu. / Jesus é o
caminho que nos conduz a Deus.
PR.: Como discípulos de Cristo,
glorifiquemos a Deus por tudo o que
estamos vivendo. Assim, a liturgia que
celebramos torna-se para nós fonte de
vida e graça! O Senhor esteja
convosco!
AS.: Ele está no meio de nós!
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa
salvação!
PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste dia santo de
domingo nos acolheis na comunhão
do vosso amor e renovais nossos
corações com a alegria da ressurreição
de Jesus.
AS.: Bendito sois vós, Senhor! A vós,
toda a honra e louvor!
PR.: Esta comunidade aqui reunida
recorda a vitória de Jesus sobre a
morte, escutando a sua Palavra e
dando graças, na esperança de ver o
novo céu e a nova terra, onde não
haverá mais fome, nem morte, nem
dor, e onde viveremos na plena

comunhão do vosso amor.
PR.: Como Jesus que, muitas vezes,
reuniu-se com os seus para comer e
beber, revelando que o vosso reino
havia chegado, nós também nos
alegramos no sacramento do Corpo de
vosso Filho, penhor de vida eterna.
PR.: Enviai sobre nós o vosso Espírito,
apressai o tempo da vinda do vosso
reino, e recebei o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que vos
buscam.
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Que essa nossa louvação chegue
a vós, em nome de Jesus, que nos
ensinou a rezar:
AS.: Pai Nosso...
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele
que tira o pecado do mundo...
AS.: Senhor, eu não sou digno...

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso
Criador! / O pão que nós recebemos é
prova do seu amor! / O pão que nós
recebemos, que é prova do seu amor /
é fruto de sua terra e do povo
trabalhador / O fruto de sua terra e do
povo trabalhador, / na missa é
transformado no Corpo do Salvador.
Refrão: Bendito seja Deus! Bendito,
o seu amor! / Bendito seja Deus, Pai
Onipotente, nosso Criador! (bis)
2. Bendito e louvado seja o Pai, nosso
Criador! / O vinho que recebemos é
prova do seu amor! / O vinho que
recebemos, que é prova do seu amor, /
é fruto de sua terra e do povo
trabalhador. / O fruto de sua terra e do
povo trabalhador, / na missa é
transformado no Sangue do Salvador!
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Possamos, ó Deus, ser purificados
pela oferenda que vos consagramos;
que ela nos leve, cada vez mais, a viver
a vida do vosso reino. Por Cristo, nosso
Senhor.

AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Corações ao alto.
AS.: O nosso coração está em Deus.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: 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 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, para cantar (dizer):
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco
por ele, mandai vosso Espírito Santo, a
fim de que as nossas ofertas se mudem
no Corpo † e no Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo.
AS.: Mandai vosso Espírito Santo!
PR.: Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o
entregou a seus discípulos, 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 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!
PR.: Tudo isto é mistério da fé!
AS.: 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.

PR.: Recordamos, ó Pai, neste
momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: E quando recebermos Pão e
Vinho, o Corpo e Sangue dele
oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, para sermos um só povo em seu
amor.
AS.: O Espírito nos una num só
corpo!
PR.: 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.
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Dai ao santo Padre, o Papa
Francisco, ser bem firme na Fé e na
Caridade, e a Marco Aurélio, que é
Bispo desta Igreja, Evaristo, Bispo da
Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã,
muita luz para guiar o seu rebanho!
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, os apóstolos e todos os santos,
que na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
AS.: Esperamos entrar na vida
eterna!
PR.: A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos
marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam
para sempre bem felizes no reino que
pra todos preparastes.
AS.: A todos dai a luz que não se
apaga!
PR.: E a nós, que agora estamos
reunidos e somos povo santo e
pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é
nosso.
PR.: 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.
AS.: Amém!

17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Obedientes à palavra do Salvador
e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado 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 ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: 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 perigos,
enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo
Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!

18. CANTO DE COMUNHÃO
1. Tu és minha vida, outro Deus não há
/ Tu és minha estrada, a minha verdade
/ Em tua Palavra eu caminharei, /
Enquanto eu viver e até quando Tu
quiseres. / Já não sentirei temor, pois
estás aqui. / Tu estás no meio de nós.
2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria /
Filho eterno e Santo, homem como
nós, / Tu morreste por amor, vivo estás
em nós / Unidade Trina com o Espírito e
o Pai / E um dia, eu bem sei, Tu
retornarás / E abrirás o Reino dos Céus.
3. Tu és minha força, outro Deus não
há. / Tu és minha paz, minha liberdade.
/ Nada nesta vida nos separará / Em
Tuas mãos seguras minha vida
guardarás. / Eu não temerei o mal, Tu
me livrarás / E no Teu perdão, viverei.
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em
Ti. / Filho Salvador, eu espero em Ti /
Santo Espírito de Amor, desce sobre
nós / Tu, de mil caminhos nos conduzes
a uma fé, / E por mil estradas onde
andarmos nós, / Qual semente nos
levarás.

ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: 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, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Nós vos pedimos, ó Deus, que,

A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, dai-nos a paz.

Momento de silêncio para
oração pessoal.

enriquecidos por essa tão grande
dádiva, possamos colher os frutos da
salvação sem jamais cessar vosso
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

PR.: Deus vos abençoe na sua
bondade e infunda em vós a sabedoria
da salvação.
AS.: Amém!
PR.: Sempre vos alimente com os
ensinamentos da fé e vos faça
perseverar nas boas obras
AS.: Amém!
PR.: Oriente para ele os vossos passos,
e vos mostre o caminho da caridade e
da paz.
AS.: Amém!
PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho † e Espírito
Santo.
AS.: Amém!
23. CANTO FINAL
1. Quando o dia da paz renascer, /
quando o sol da esperança brilhar, / eu
vou cantar! / Quando o povo nas ruas
sorrir, / e a roseira de novo florir, / eu
vou cantar! / Quando as cercas caírem
no chão / quando as mesas se
encherem de pão, / eu vou cantar! /
Quando os muros que cercam os
jardins, / destruídos, então os jasmins /
vão perfumar.
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,
/ cantada de novo; / No olhar do
homem a certeza de irmãos: /
reinado do povo!
A despedida fica a critério do presidente

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.
21. COMUNICAÇÕES

LITURGIA DA PALAVRA
DE CADA DIA:
2ªf -Vg (M.)– Os2, 16.17b-18.21-22;
Sl144(145); Mt9, 18-26 / 3ªf - Os 8, 47.11-13;Sl 113B(115); Mt 9, 32038 /
4ªf - Os 10, 1-3.708.12; Sl 104(105; Mt
10, 1-7 / 5ªf - Os 11, 1-4.8c-9;
Sl79(80); Mt 10, 7-15 / 6ªf - Os 14, 2-

22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.

10; Sl 50(51); Mt 10, 16-23 / SAB. - Is 6,
1-8; Sl 92(93); Mt 10, 24-33
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