COR LITÚRGICA: Verde

ANO XIX - 10/06/2018 - Nº 1080 - ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
10º DOMINGO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A): Neste domingo do
Tempo Comum, estamos reunidos
para celebrar a Ceia Eucarística. É
tempo do anúncio da Palavra e do
ensino da fé. Um grande ensino é que
todos os que fazem a vontade do Pai
são membros da família de Jesus e
constituem a natureza da Igreja.
Hoje, nossa Diocese, como família de
Jesus, se reúne em festa para celebrar
a amizade, o espírito fraterno, ou seja,
a comunhão que integra a todos - fiéis,
agentes de pastoral, diáconos, padres
e bispos - no seguimento de Jesus
Cristo. Rendamos graças a Deus por
todos os leigos e leigas que se
tornaram sal da terra e luz do mundo
no solo fecundo desta Igreja Particular
e com a força do Espírito Santo
testemunham corajosamente a alegria
do Evangelho.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
Refrão: Alegres vamos à casa do Pai
e na alegria cantar seu louvor! Em
sua casa, somos felizes,
participamos da ceia do amor.
1. A alegria nos vem do Senhor, seu
amor nos conduz pela mão. Ele é luz
que ilumina o seu povo, com
segurança lhe dá a salvação.
2. O Senhor nos concede os seus bens,
nos convida à sua mesa sentar e
partilha conosco o seu Pão, somos
irmãos ao redor deste altar.
3. Voltarei sempre à casa do Pai, do
meu Deus cantarei o louvor. Só será
bem feliz uma vida que busca em Deus
sua fonte de amor.

cantando:
AS.: 1- Eu confesso a Deus e a vós,
irmãos, / tantas vezes pequei, não fui
fiel: / pensamentos e palavras, /
atitudes, omissões... / por minha culpa
/ tão grande culpa.
Senhor, piedade! / Cristo, piedade! /
Tem piedade, ó Senhor! (bis)
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, / e
a vós, meus irmãos, rogueis por mim /
a Deus Pai que nos perdoa / e nos
sustenta em sua mão. / Por seu amor,
tão grande amor.
PR.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
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 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.

2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: No início desta celebração
eucarística, peçamos a conversão do
coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos
e irmãs.
Silêncio Orante

PR.: Confessemos os nossos pecados,

5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: 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.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Gn 3,9-15)
Leitor(a): Leitura do Livro do Gênesis.
Depois que o homem comeu da fruta
da árvore, 9o Senhor Deus chamou
Adão, dizendo: “Onde estás?” 10E ele
respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e
fiquei 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
companheira, foi ela que me deu do
fruto da árvore, e eu comi”. 13Disse o
Senhor Deus à mulher: “Por que fizeste
isso?” E a mulher respondeu: “A
serpente enganou-me e eu comi”.
14
Então o Senhor Deus disse à
serpente: “Porque fizeste isso, serás
maldita entre todos os animais
domésticos e todos os animais
selvagens! Rastejarás sobre o ventre e
comerás pó todos os dias da tua vida!
15
Porei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a dela. Esta
te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar”. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 129)
Refrão: No Senhor toda a graça e
redenção!
SALMISTA: Das profundezas eu clamo
a vós, Senhor, / escutai a minha voz! /
Vossos ouvidos estejam bem atentos /
ao clamor da minha prece!
SALMISTA: Se levardes em conta as
nossas faltas, / quem haverá de
subsistir? / Mas em vós se encontra o
perdão, / eu vos temo e em vós espero.
SALMISTA: No Senhor ponho a minha
esperança, / espero em sua palavra. / A
minh'alma espera no Senhor / mais
que o vigia pela aurora.
SALMISTA: Espere Israel pelo Senhor, /

mais que o vigia pela aurora! / Pois no
Senhor se encontra toda a graça / e
copiosa redenção. / Ele vem libertar
Israel / de toda a sua culpa.
8. 2ª LEITURA (2 Cor 4, 13-18 – 5,1)
Leitor(a): Leitura da Segunda Carta
de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 13Sustentados pelo mesmo
espírito de fé, conforme o que está
escrito: “Eu creio e, por isso, falei”, nós
também cremos e, por isso, falamos,
14
certos de que aquele que ressuscitou
o Senhor Jesus nos ressuscitará
também com Jesus e nos colocará ao
seu lado, juntamente convosco. 15E
tudo isso é por causa de vós, para que
a abundância da graça em um número
maior de pessoas faça crescer a ação
de graças para a glória de Deus. 16Por
isso não desanimamos. Mesmo se o
nosso homem exterior se vai
arruinando, o nosso homem interior,
pelo contrário, vai-se renovando, dia a
17
dia.
Com efeito, o volume
insignificante de uma tribulação
momentânea acarreta para nós uma
glória eterna e incomensurável. 18E
isso acontece, porque voltamos os
nossos olhares para as coisas
invisíveis e não para as coisas visíveis.
Pois o que é visível é passageiro, mas o
que é invisível é eterno. 5,1De fato,
sabemos que, se a tenda em que
moramos neste mundo for destruída,
Deus nos dá uma outra moradia no céu
que não é obra de mãos humanas,
mas que é eterna. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
1. O príncipe deste mundo será
expulso; e eu, da terra levantado,
atrairei todos a mim mesmo.
10. EVANGELHO (Mc 3,20-25)
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, 20Jesus voltou
para casa com seus discípulos. E de
novo se reuniu tanta gente que eles
nem sequer podiam comer. 21Quando
souberam disso, os parentes de Jesus

saíram para agarrá-lo, porque diziam
que estava fora de si. 22Os mestres da
Lei, que tinham vindo de Jerusalém,
diziam que ele estava possuído por
Belzebu, e que pelo príncipe dos
demônios ele expulsava os demônios.
23
Então Jesus os chamou e falou-lhes
em parábolas: “Como é que Satanás
pode expulsar a Satanás? 24Se um reino
se divide contra si mesmo, ele não
25
poderá manter-se. Se uma família se
divide contra si mesma, ela não
poderá manter-se. 26Assim, se Satanás
se levanta contra si mesmo e se divide,
não poderá sobreviver, mas será
destruído. 27Ninguém pode entrar na
casa de um homem forte para roubar
seus bens, sem antes o amarrar. Só
depois poderá saquear sua casa. 28Em
verdade vos digo: tudo será perdoado
aos homens, tanto os pecados, como
qualquer blasfêmia que tiverem dito.
29
Mas quem blasfemar contra o
Espírito Santo, nunca será perdoado,
mas será culpado de um pecado
eterno”. 30Jesus falou isso, porque
diziam: “Ele está possuído por um
espírito mau”. 31Nisso chegaram sua
mãe e seus irmãos. Eles ficaram do
lado de fora e mandaram chamá-lo.
32
Havia uma multidão sentada ao
redor dele. Então lhe disseram: “Tua
mãe e teus irmãos estão lá fora à tua
procura”. 33Ele respondeu: “Quem é
minha mãe, e quem são meus
irmãos?” 34E olhando para os que
estavam sentados ao seu redor, disse:
“Aqui estão minha mãe e meus irmãos.
35
Quem faz a vontade de Deus, esse é
meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
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 e irmãs, elevemos nosso
coração em prece, pedindo ao Pai que
nos transforme em fiéis discípulos de
Jesus e autênticos anunciadores da
Palavra de Deus. Rezemos juntos,
dizendo:
AS.: Escutai, Senhor, a nossa oração!

1- Senhor, iluminai a Igreja de ItabiraFabriciano, reunida em festa, para
que, renovados espiritualmente,
ministros ordenados e fiéis leigos se
fortaleçam para o serviço em missão,
nós vos pedimos:
2- Senhor, fortalecei com vosso
Espírito Santo, todos os leigos e leigas,
para que possam assumir o
protagonismo na Igreja-Povo de Deus,
a fim de que, servos do Reino, sejam
uma “Igreja em saída”, nós vos
pedimos:
3- Senhor, por todos que exerceram o
ministério sagrado em nossa Igreja
diocesana e pelos nossos leigos e
leigas falecidos que receberam no
batismo o germe da vida eterna e se
nutriram do Corpo de Cristo, pão da
vida eterna, para que participem da
liturgia do céu, nós vos pedimos:
4- Senhor, que a sociedade supere
todas as formas de ódio, de violência e
de morte e que na cultura da paz e da
fraternidade, possam ser restauradas
as vidas dos que sofrem e são
oprimidos, nós vos pedimos:
5- Senhor, infundi a vossa graça em
nosso bispo diocesano, Dom Marco
Aurélio, para que, celebrando o quinto
ano de pastoreio entre nós, prossiga
com alegria sua ação apostólica.
Rezemos:
PR.: Senhor, que nos amais com
imenso amor, concedei a nós termos
alcançadas as graças que vos
pedimos. 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:
AS.: Um coração para amar, pra
perdoar e sentir, / para chorar e sorrir /
Ao me criar tu me deste. / Um coração
pra sonhar, / inquieto e sempre a bater
/ Ansioso por entender as coisas que tu
disseste.
Refrão: Eis o que venho eu te dar, /
Eis o que eu ponho no altar. / Toma,
Senhor, que ele é teu. / Meu coração
não é meu. (bis)
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:
O Pão da Vida, a Comunhão, / nos
une a Cristo e aos irmãos. / E nos
ensina abrir as mãos / para partir,
repartir o pão. (bis)
1. Lá no deserto a multidão / com fome
segue o Bom Pastor. / Com sede busca
a nova palavra: / Jesus tem pena e
reparte o pão.
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.: Agradecendo, Senhor, vossa
presença no meio de nós, nós vos
bendizemos:
AS.: Bendito sejais, ó Senhor!
PR.: Lembrando o dia em que
instituístes a Eucaristia, nós vos
bendizemos por este pão consagrado,
sacramento da vossa entrega. Nós vos
louvamos, fazendo memória de vossa
vida e de vosso amor por nós,
enquanto aguardamos vossa vinda.
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Ficai conosco, Senhor!
PR.: Pela grande obra do universo,
pela terra que nos destes, pelas
plantas e animais que crescem sobre
ela, nós vos bendizemos:
AS.: Bendito sejais, ó Senhor!
PR.: Pela inteligência que nos destes
para conhecer o universo, pelo dom da
saúde e pela graça de podermos
trabalhar, nós vos bendizemos:
PR.: Pela certeza de que, usando de
misericórdia para conosco, estais
sempre atento às nossas necessidades
e nos concedeis a vida, nós vos
bendizemos:
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. Cada vez que eu venho / para te
falar, / na verdade eu venho / para te
escutar. / :Fala-me da vida,/ preciso te
escutar! / Fala da verdade, / que vai me
libertar!: (bis)
2. Cada vez que eu venho / para
oferecer, / na verdade eu venho / para
receber. / :Dá-me o Pão da Vida, / que
vai me alimentar! / Dá-me a água viva,
/ que vai me saciar!: (bis)
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

PR.: Senhor, nosso Deus, vede nossa
disposição em vos servir e acolhei
nossa oferenda, para que este
sacrifício vos seja agradável e nos faça
crescer na caridade. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio do Tempo Comum, VIII - Missal
pg. 435

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre em todo lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todopoderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Quisestes reunir de novo, pelo Sangue
de vosso Filho e pela graça do Espírito
Santo, os filhos dispersos pelo pecado.
Vossa Igreja, unificada pela unidade
da Trindade, é para o mundo o Corpo
de Cristo e o Templo do Espírito Santo,
para a glória da vossa sabedoria.
Unidos à multidão dos anjos e dos
santos, proclamamos vossa bondade,
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: 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.
AS.: Santificai e reuni o vosso povo!
PR.: 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.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: 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.
PR.: Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou 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.
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: 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 Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e
nos tornemos em Cristo um só corpo e
um só espírito.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com vossos santos: a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu
esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, e todos os Santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa
presença.
AS.: Fazei de nós uma perfeita

oferenda!
PR.: E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai
na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo: o
vosso servo, o Papa Francisco, nosso
Bispo Marco Aurélio, Evaristo, bispo
da Prelazia de Marajó, nossa Igreja
irmã, com os bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que
conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Atendei às preces da vossa
família, que está aqui, na vossa
presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos e
filhas dispersos pelo mundo inteiro.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: 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 nós saciarnos eternamente da vossa glória, por
Cristo Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa glória!
PR.: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
PR.: Por Cristo, com Cristo e 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.: Guiados pelo Espirito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do
evangelho, ousamos dizer:
AS.: Pai nosso...
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 de Cristo
salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!

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.
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.
18. CANTO DE COMUNHÃO
Refrão:
Amém! Eu aceito teu
Corpo, Senhor! /Amém! Eu assumo
ser pão de amor
1- Famintos do pão da igualdade, na
mesa da Fraternidade, /
Tu és nossa Vida e Verdade: Sustenta
os que em ti são irmãos.
2- Sedentos de paz e alegria,
buscamos na Eucaristia/A fonte que ao
mundo anuncia: Só Deus pode ao
homem saciar.
3- Mendigos de amor e de graça, às
mãos estendidas Tu passas, e esperas
que em nós também nasça o gesto de
dar e servir!
4- Tão fracos, em ti somos fortes,
vencemos o mal e a morte! /Em ti o
repouso e a sorte de quem se alimenta
da fé!
5- Assim como o pai de família os dons
entre os filhos partilham, /Tu fazes por
nós maravilhas: é eterno e fiel teu
amor!
6- Feliz de quem foi convidado e,
atento, ouviu teu chamado! / Na terra
será saciado e à mesa do céu sentará!
Momento de silêncio para oração
pessoal.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Ó Deus, que curais nossos males,
agi em nós por esta Eucaristia,
libertando-nos das más inclinações e
orientando para o bem a nossa vida.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

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
22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
TC, V
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Que Deus todo-poderoso vos livre
sempre de toda adversidade e
derrame sobre vós as suas bênçãos.
AS.: Amém!
PR.: Torne os vossos corações atentos
à sua palavra, a fim de que
transbordeis de alegria divina.
AS.: Amém!
PR.: Assim, abraçando o bem e a
justiça, possais correr sempre pelo
caminho dos mandamentos divinos e
tornar-vos coerdeiros dos santos.
AS.: Amém!
PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho + e Espírito
Santo.
AS.: Amém!
A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL
LITURGIA DA PALAVRA
DE CADA DIA:
2ªf - At 11, 21b-26;Mc 12, 13-17 / 3ªf 12.06.2018 -1Rs 17, 7-16; Sl 89(90); Mt
5, 13-16 / 4ªf - 1Rs 18, 20-29; Sl
15(16);Mt 5, 17-19 / 5ªf - (MFac.) - 1Rs
18, 41-46; Sl 64(65); Mt 5, 20-26 / 6ªf Mt. (MFac.) - 1Rs 19, 9a.1116;Sl26(27); Mt 5, 27-32 / Sáb. - 1Rs 19,
19-21; Sl 15(16); Mt 5, 33-37
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