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DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
14° DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A): Celebrando neste
domingo nossa Páscoa semanal, nós
fazemos memória de Cristo, que
chamou e enviou os apóstolos em
missãopara anunciar o Reino de amor,
expulsar os demônios e curar os
doentes. Essa missão hoje é colocada
em nossas mãos, de modo especial,
em cada leigo e leiga que se
compromete com a graça batismal e se
torna discípulo na continuidade do
projeto do Reino.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
1. Vai, meu povo, falar do meu amor, /
Sê espelho do céu para as nações, /
Nos caminhos terás o meu fulgor / E na
dor minha paz nos corações!
Igreja santa e missionária, / Os teus
caminhos eu antes palmilhei, / Ao
céu unida, e solidária, / Mais,
sempre mais, colherás o que eu
plantei!
2. No deserto sem fontes, sê alento / E
sinal da esperança que nasceu, / Se do
pai sou eterno sacramento, / Te tornei
redentor, ó povo meu!
3. Pode aqui toda luz então morrer, /
Sempre mais vão brilhar os sonhos
teus, / Novo dia verás amanhecer /No
mistério sublime de teu Deus!
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as
nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.
Silêncio Orante

PR.: Confessemos os nossos pecados,
cantando:
1. Senhor, tende piedade dos corações
arrependidos.
Refrão: tende piedade de nós,

tende piedade de nós! (bis)
2.Jesus, tende piedade dos pecadores,
tão humilhados!
3. Senhor, tende piedade intercedendo
por nós ao Pai
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na
terra a seus amados! / A vós louvam,
Rei Celeste,/ os que foram libertados.
Refrão: Glória a Deus, lá nos céus, /
e paz aos seus. Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, /
adoramos, bendizemos; / damos
glória ao vosso nome,/ vossos dons
agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, /
Unigênito do Pai,/ Vós, de Deus
Cordeiro Santo,/ nossas culpas
perdoai!/
4.Vós que estais junto do Pai/ como
nosso intercessor,/ acolhei nossos
pedidos,/ atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o
Altíssimo, o Senhor,/ com o Espírito
Divino,/ de Deus Pai no esplendor.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Ó Deus, que mostrais a luz da
verdade aos que erram para
retomarem o bom caminho, dai a
todos os que professam a fé rejeitar o
que não convém ao cristão, e abraçar
tudo o que é digno desse nome. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Am 7, 12-15)
Leitor(a): Leitura da Profecia de Amós
Naqueles dias, 12 disse Amasias,
sacerdote de Betel, a Amós: “Vidente,
sai e procura refúgio em Judá, onde

possas ganhar teu pão e exercer a
profecia; 13mas em Betel não deverás
insistir em profetizar, porque aí fica o
santuário do rei e a corte do reino”.
14
Respondeu Amós a Amasias,
dizendo: “Não sou profeta nem sou
filho de profeta; sou pastor de gado e
15
cultivo sicômoros.
O Senhor
chamou-me, quando eu tangia o
rebanho, e o Senhor me disse: 'Vai
profetizar para Israel, meu povo'”.
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
8. SALMO RESPONSORIAL (Sl 84)
(Melodia da Faixa 07, CD Liturgia IX,
Paulus)

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade
/ E a vossa salvação nos concedei!
SALMISTA: Quero ouvir o que o
Senhor irá falar: / É a paz que ele vai
anunciar. / Está perto a salvação dos
que o temem / E a glória habitará em
nossa terra.
SALMISTA: A verdade e o amor se
encontrarão, / A justiça e a paz se
abraçarão. / Da terra brotará a
fidelidade / E a justiça olhará dos altos
céus.
SALMISTA: O Senhor nos dará tudo o
que é bom / E a nossa terra nos dará
suas colheitas. / A justiça andará na
sua frente / E a salvação há de seguir
os passos seus.
8. 2ª LEITURA (Ef 1,3-14)
Leitor(A): Leitura da Carta de São
Paulo aos Efésios.
3
Bendito seja Deus, Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou
com toda a bênção do seu Espírito em
virtude de nossa união com Cristo, no
céu. 4Em Cristo, ele nos escolheu,
antes da fundação do mundo, para

que sejamos santos e irrepreensíveis
sob o seu olhar, no amor. 5Ele nos
predestinou para sermos seus filhos
adotivos por intermédio de Jesus
Cristo, conforme a decisão da sua
vontade, 6para o louvor da sua glória e
da graça com que ele nos cumulou no
seu bem-amado. 7Pelo seu sangue,
nós somos libertados. Nele, as nossas
faltas são perdoadas, segundo a
riqueza da sua graça, 8que Deus
derramou profusamente sobre nós,
abrindo-nos a toda a sabedoria e
prudência. 9Ele nos fez conhecer o
mistério da sua vontade, o desígnio
benevolente que de antemão
determinou em si mesmo, 10para levar
à plenitude o tempo estabelecido e
recapitular, em Cristo, o universo
inteiro: tudo o que está nos céus e
tudo o que está sobre a terra. 11Nele
também nós recebemos a nossa parte.
Segundo o projeto daquele que
conduz tudo conforme a decisão de
sua vontade, nós fomos predestinados
12
a sermos, para o louvor de sua glória,
os que de antemão colocaram a sua
esperança em Cristo. 13Nele também
vós ouvistes a palavra da verdade, o
evangelho que vos salva. Nele, ainda,
acreditastes e fostes marcados com o
selo do Espírito prometido, o Espírito
Santo, 14que é o penhor da nossa
herança para a redenção do povo que
ele adquiriu, para o louvor da sua
glória. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
(Faixa 20, CD Liturgia VI - Paulus)
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
(Bis)
1. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos
dê do saber o Espírito; conheçamos,
assim, a esperança à qual nos chamou
como herança
10. EVANGELHO (Mc 6, 7-13)
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, 7Jesus chamou os
doze e começou a enviá-Ios dois a
dois, dando-Ihes poder sobre os
espíritos impuros. 8Recomendou-lhes
que não levassem nada para o
caminho, a não ser um cajado;
nempão, nem sacola, nem dinheiro na
cintura. 9Mandou que andassem de
sandálias e que não levassem duas
túnicas. 10E Jesus disse ainda: "Quando
entrardes numa casa, ficai ali até vossa
partida. 11Se em algum lugar não vos
receberem nem quiserem vos escutar,
quando sairdes, sacudi a poeira dos
pés, como testemunho contra eles!"
12
Então os doze partiram e pregaram
que todos se convertessem.
13
Expulsavam muitos demônios e
curavam numerosos doentes,
ungindo-os com óleo. 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, na força do Espírito que
nos conduz, supliquemos ao Senhor
Deus nosso coração em prece, para
que, na sua bondade olhe por nós e
para a tarefa à qual nos chamou em
seu Filho amado, rezando:
AS.: Por vossa bondade, atendeinos, Senhor!
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que,
em meio às tribulações e
perseguições, anuncie o amor e a
misericórdia de Jesus e os benefícios
da salvação a todos os homens.
Rezemos:
1. Fortalecei e preparai todos os fiéis
leigos, especialmente neste ano
dedicado a eles, para que imbuídos da
vossa graça correspondam nas
comunidades eclesiais e na sociedade
a missão profética à qual convidastes
desde o batismo. Rezemos:
2. Pelos dizimistas para que possam

responder generosamente ao
chamado para anunciar o Evangelho
com as palavras e, antes de tudo, com
a fidelidade ao projeto de Deus na
construção do Reino. Rezemos:
3. Por todos os missionários,
especialmente aqueles que sofrem
perseguição por causa do anúncio da
Boa Nova, para que Deus os proteja e
lhes dê coragem e perseverança,
rezemos
PR.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei, atendendo todas as nossas
súplicas. Por Cristo nosso Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Rito de Partilha
PR.: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração, /
elevo as minhas mãos, meu olhar,
minha voz. / A ti, meu Deus, eu quero
oferecer / meus passos e meu viver, /
meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar
/ e a tua bondade infinita me perdoar. /
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu
coração. / Eu quero sentir o calor de
tuas mãos.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
PR.: Irmãos, irmãs, vamos juntos dar
graças a Deus, repartindo o pão
consagrado, em memória de Jesus que
se encontra em nossa mesa e nos dá o
seu perdão. Cantemos.
Um Ministro Extraordinário da Eucaristia
deposita sobre o altar as espécies
consagradas. A comunidade canta:

AS.: Eu quis comer esta ceia agora,/
pois vou morrer, já chegou minha
hora.
Comei, tomai,/ é meu corpo e meu
sangue que dou./ Vivei no amor:/ Eu
vou preparar a ceia na casa do Pai.
(bis)
PR.: 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.: Tendo celebrado vossa palavra de
vida, oferecemos, agora, nossa
fidelidade a vossa Palavra, nossa
dedicação ao vosso serviço. Acolhei
nossos dons e renovai em nossos
corações a alegria de nossa fé.
AS.: A vós, Senhor, nossa honra,
nosso louvor! Venha a nós vosso
Reino de amor!
PR.: Bendito sejais, Senhor, nestes
dons que vos oferecemos que são
também dons de vossa bondade e de
vosso amor por nós.
PR.: A criação inteira vos bendiz pela
ressurreição de Jesus que renova a
certeza de que a morte será vencida e
de que o Reino vai chegar a nossa
terra.
PR.: Por este sinal do corpo de vosso
Filho, apressai a vinda de 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
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da
vossa Igreja em oração, e fazei crescer
em santidade os fiéis que participam
deste sacrifício. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
(Missal, página 488)

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.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever
dar-vos graças, é nossa salvação darvos glória: só vós sois o Deus vivo e
verdadeiro que existis antes de todo o
tempo e permaneceis para sempre,
habitando em luz inacessível. Mas,
porque sois o Deus de bondade e a
fonte da vida, fizestes todas as coisas
para cobrir de bênçãos as vossas
criaturas e a muitos alegrar com a
vossa luz.
AS.: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa
luz!
PR.: Eis, pois, diante de vós todos os
anjos que vos servem e glorificam sem
cessar, contemplando a vossa glória.
Com eles, também nós e, por nossa
voz, tudo o que criastes celebramos o
vosso nome, cantando (dizendo) a
uma só voz:
AS.: Santo, santo, santo...
PR.: Nós proclamamos a vossa
grandeza, Pai santo, a sabedoria e o
amor com que fizestes todas as coisas
criastes o homem e a mulher à vossa
imagem e lhes confiastes todo o
universo, para que, servindo a vós, seu
criador, dominassem toda criatura. E,
quando pela desobediência perderam
a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte, mas
a todos socorrestes com bondade,
para que, ao procurar-vos, vos
pudessem encontrar.
AS.: Socorrei, com bondade, os que
vos buscam!
PR.: E, ainda mais, oferecestes muitas
vezes aliança aos homens e às
mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação. E
de tal modo, Pai santo, amastes o
mundo, que, chegada a plenitude dos
tempos, nos enviastes vosso próprio
Filho para ser o nosso salvador.
AS.: Por amor nos enviastes vosso
Filho!
PR.: Verdadeiro homem, concebido do
Espírito Santo e nascido da virgem
Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado; anunciou
aos pobres a salvação, aos oprimidos,
a liberdade, aos tristes, a alegria. E,
para realizar o vosso plano de amor,
entregou-se à morte e, ressuscitando
dos mortos, venceu a morte e renovou
vida.
AS.: Jesus Cristo deu-nos vida por
sua morte!

PR.: E, a fim de não mais vivermos
para nós, mas para ele, que por nós
morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó
Pai, o Espírito Santo, como primeiro
dom aos vossos fiéis para santificar
todas as coisas, levando à plenitude a
sua obra.
AS.: Santificai-nos pelo dom do
vosso Espírito!
PR.: Por isso, nós vos pedimos que o
mesmo Espírito Santo santifique estas
oferendas, a fim de que se tornem o
Corpo † e o Sangue Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, para
celebrarmos este grande mistério que
ele nos deixou em sinal da eterna
aliança.
AS.: Santificai nossa oferenda pelo
Espírito.
PR.: Quando, pois, chegou a hora em
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado,
tendo amado os seus que estavam no
mundo, amou-os até o fim. Enquanto
ceavam, 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, ele tomou em suas
mãos o cálice com vinho, 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 A
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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 da nossa redenção,
anunciamos a morte de Cristo e sua
descida entre os mortos, proclamamos
a sua ressurreição e ascensão à vossa
direita e, esperando a sua vinda
gloriosa, nós vos oferecemos o seu
corpo e Sangue, sacrifício do vosso
agrado e salvação do mundo inteiro.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: Olhai, com bondade, o sacrifício
que destes à vossa Igreja e concedei
aos que vamos participar do mesmo
pão e do mesmo cálice que, reunidos

pelo Espírito Santo num só corpo, nos
tornemos em Cristo um sacrifício vivo
para o louvor da vossa glória.
AS.: Fazei de nós um sacrifício de
louvor!
PR.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de
todos pelos quais vos oferecemos este
sacrifício: o vosso servo o papa
Francisco, o nosso bispo Marco
Aurélio, Evaristo, bispo da Prelazia de
Marajó, nossa Igreja irmã, os bispos
do mundo inteiro, os presbíteros e
todos os ministros, os fiéis que, em
torno deste altar, vos oferecem este
sacrifício, o povo que vos pertence e
todos aqueles que vos procuram de
coração sincero.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Lembrai-vos também dos que
morreram na paz do vosso Cristo e de
todos os mortos, dos quais só vós
conhecestes a fé.
AS.: A todos saciai com vossa
glória!
PR.: E a todos nós, vossos filhos e
filhas, concedei, ó Pai de bondade,
que, com a Virgem Maria, mãe de
Deus, com São José, seu esposo, com
os apóstolos e todos os santos,
possamos alcançar a herança eterna
no vosso reino, onde, com todas as
criaturas, libertas da corrupção do
pecado e da morte, vos glorificaremos
por Cristo, Senhor nosso.
AS.: Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
PR.: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
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 daí 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 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.

2. Falar do teu Filho às nações,
vivendo como ele viveu:/ Missão do
teu povo escolhido! Senhor vem cuidar
do que é teu!
3. Viver o perdão sem medida, servir
sem jamais condenar: / Missão do teu
povo escolhido! Senhor vem conosco
ficar!
4. Erguer os que estão humilhados,
doar-se aos pequenos e aos pobres: /
Missão do teu povo escolhido! Senhor
nossas forças redobre!
5. Buscar a verdade e a justiça, nas
trevas brilhar como a luz: / Missão do
teu povo escolhido! Senhor nossos
passos conduz!
6. Andar os caminhos do mundo,
plantando teu reino de paz: / Missão
do teu povo escolhido. Senhor, nossos
passos refaz!
7. Fazer deste mundo um só povo,
fraterno, a serviço da vida: / Missão do
teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir
nossa lida.
Momento de silêncio para oração
pessoal.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Alimentados pela vossa
Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus,
que cresça em nós a vossa salvação
cada vez que celebramos este
mistério. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
para a vossa messe.

18. CANTO DE COMUNHÃO
1.Cantar a beleza da vida, presente do
amor sem igual: / Missão do teu povo
escolhido! Senhor, vem livrar-nos do
mal!
Refrão: Vem dar-nos teu Filho,
Senhor, / Sustento no pão e no vinho
/ E a força do Espírito Santo, /
Unindo teu povo a caminho!
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DE CADA DIA:

AS.: Pois a messe é grande, Senhor, e
os operários são poucos.
21. COMUNICAÇÕES
22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
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 o Deus todopoderoso, Pai, Filho † e Espírito Santo.
AS.: Amém.
A despedida fica a critério do
presidente

23. CANTO FINAL
Ide pelo mundo, ide pelo mundo
E anunciai, e anunciai / O Evangelho
a toda criatura.
1. Eu vós envio, servidores do Reino
Onde estiverdes eu convosco estarei,
Eu vos envio, despojados de tudo. / Só
levareis a bagagem do amor.
LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

