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DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
16° DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A): A Liturgia deste
Domingo nos leva ao conhecimento
do nosso Deus e nos ajuda a
vislumbrar, em Cristo, a imagem do
Pastor que não só congrega as suas
ovelhas, mas as protege com extremo
carinho, paciência e misericórdia.

RITOS INICIAIS
CANTO INICIAL
Refrão: O Senhor é minha luz, ele é
minha salvação, que poderei
temer?
1. O Senhor é minha luz, Ele é minha
salvação. O que é que eu vou temer?
Deus é minha salvação! Ele guarda
minha vida, eu não vou ter medo não!
2. A Deus peço uma só coisa, sei que
Ele vai me dar, habitar em sua casa,
todo o tempo que eu durar, para
provar sua doçura e no tempo
contemplar!
3. Vem me ensina teus caminhos e me
mostra a boa estrada. Me protege do
inimigo que só pensa coisa errada,
falsidade estão tramando, tenho a
vida amargurada!
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos
chama à conversão. Reconheçamos
ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia
Silêncio Orante

PR.: Senhor, que viestes procurar e
salvar quem estava perdido, tende
piedade de nós.
AS.: Senhor, tende piedade de nós.
PR.: Cristo, que viestes dar a vida em
resgate de muitos, tende piedade de
nós.

AS.: Cristo, tende piedade de nós.
PR.: Senhor, que congregais na
unidade os vossos filhos e filhas
dispersos, 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
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.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Ó Deus, sede generoso para com
os vossos filhos e filhas e multiplicai
em nós os dons da vossa graça, para
que, repletos de fé, esperança e
caridade, guardemos fielmente os
vossos mandamentos.
Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Jr 23, 1-6)
Leitor(a): Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.
1
Ai dos pastores que deixam perder-se

e dispersar-se o rebanho de minha
pastagem, diz o Senhor! 2Deste modo,
isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos
pastores que apascentam o meu povo:
'Vós dispersastes o meu rebanho, e o
afugentastes e não cuidastes dele; eis
que irei verificar isso entre vós e
castigar a malícia de vossas ações, diz
o Senhor. 3E eu reunirei o resto de
minhas ovelhas de todos os países
para onde foram expulsas, e as farei
voltar a seus campos, e elas se
reproduzirão e multiplicarão.
4
Suscitarei para elas novos pastores
que as apascentem; não sofrerão mais
o medo e a angústia, nenhuma delas
se perderá, diz o Senhor. 5Eis que virão
dias, diz o Senhor, em que farei nascer
um descendente de Davi; reinará
como rei e será sábio, fará valer a
justiça e a retidão na terra. 6Naqueles
dias, Judá será salvo e Israel viverá
tranquilo; este é o nome com que o
chamarão: 'Senhor, nossa Justiça'".
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
8. SALMO RESPONSORIAL (Sl 22)
Refrão: O Senhor é o pastor que me
conduz: / Felicidade e todo bem hão
de seguir-me!
SALMISTA: O Senhor é o pastor que
me conduz; / Não me falta coisa
alguma. / Pelos prados e campinas
verdejantes / Ele me leva a descansar/
Para as águas repousantes me
encaminha / E restaura as minhas
forças.
SALMISTA: Ele me guia no caminho
mais seguro, / Pela honra do seu
nome. / Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso, / Nenhum mal eu temerei /
Estais comigo com bastão e com
cajado / Eles me dão a segurança.

SALMISTA: Preparais à minha frente
uma mesa, / Bem à vista do inimigo / E
com óleo vós ungis minha cabeça; / E
meu cálice transborda.
SALMISTA: Felicidade e todo bem hão
de seguir-me / Por toda a minha vida; /
E, na casa do Senhor, habitarei / Pelos
tempos infinitos.
9. 2ª LEITURA (Ef 2, 13-18)
Leitor(A): Leitura da Carta de São
Paulo aos Efésios.
Irmãos: 13Agora, em Jesus Cristo, vós
que outrora estáveis longe, vos
tornastes próximos, pelo sangue de
Cristo. 14Ele, de fato, é a nossa paz: do
que era dividido, ele fez uma unidade.
Em sua carne ele destruiu o muro de
separação: a inimizade. 15Ele aboliu a
Lei com seus mandamentos e
decretos. Ele quis, assim, a partir do
judeu e do pagão, criar em si um só
homem novo, estabelecendo a
paz.16Quis reconciliá-los com Deus,
ambos em um só corpo, por meio da
cruz; assim ele destruiu em si mesmo a
inimizade. 17Ele veio anunciar a paz a
vós que estáveis longe, e a paz aos que
estavam próximos. 18É graças a ele que
uns e outros, em um só Espírito, temos
acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
10. ACLAMAÇÃO
(Faixa 07, CD Liturgia VII - Paulus)

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia! (Bis)
1. Minhas ovelhas escutam minha voz,
/ Minha voz estão elas a escutar. / Eu
conheço, então, minhas ovelhas, / Que
me seguem comigo a caminhar.
11. EVANGELHO (Mc 6, 30-34)
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, 30os Apóstolos
reuniram-se com Jesus e contaram
tudo o que haviam feito e ensinado.
31
Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para
um lugar deserto, e descansai um
pouco". Havia, de fato, tanta gente

chegando e saindo que não tinham
tempo nem para comer. 32Então foram
sozinhos, de barco, para um lugar
deserto e afastado. 33Muitos os viram
partir e reconheceram que eram eles.
Saindo de todas as cidades, correram a
pé, e chegaram lá antes deles. 34Ao
desembarcar, Jesus viu uma numerosa
multidão e teve compaixão, porque
eram como ovelhas sem pastor.
Começou, pois, a ensinar-lhes muitas
coisas. Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

12. PROFISSÃO DE FÉ

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.

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

PR.: Irmãos, confiantes e cheios de
esperança, apresentemos nossas
preces a Cristo Senhor que, sendo
nosso Bom Pastor, sempre tem
compaixão e vem ao encontro do Seu
povo. Digamos:
AS.: Cristo, Bom Pastor, ouvi-nos!
1. Para que nossa Igreja, reunida pela
Palavra e pela oração, socorra aos
mais necessitados e esteja atenta às
urgências da caridade. Rezemos:
2. Pelos pastores da Igreja, para que
estejam, como Jesus, a serviço de todo
o rebanho, dispostos a dar tudo, até a
própria vida, pelo bem da Igreja.
Rezemos.
3. Por todos os nossos líderes para que
se deixem guiar por vosso Espírito de
amor, dando prioridade ao direito e à
justiça. Rezemos:
4. Por todos nós aqui reunidos, para
que nos conservemos sempre fiéis à
prática da caridade, a fim de que ela
seja um testemunho eficaz da nossa
pertença a Deus e à Igreja. Rezemos:
PR.: Cristo, Bom Pastor, dignai-vos
olhar para o Vosso povo e concedeilhe os dons de Vossa bondade. Vós
que sois Deus com o Pai, na unidade
do Espírito Santo.
AS.: Amém.

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
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. A mesa santa que preparamos /
Mãos que se elevam a ti, ó Senhor. / O
pão e o vinho, frutos da terra, / Duro
trabalho, carinho e amor. / Ô, ô, ô,
recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria, /
Pais, mães e filhos diante do altar. / A
nossa oferta em nova festa, / A nossa
dor, vem, Senhor, vem transformar! Ô,
ô, ô...
3. A vida nova, nova família, / Que
celebramos, aqui tem lugar. / Tua
bondade vem com fartura, / É só saber
reunir, partilhar. Ô, ô, ô...
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Ó Deus, que no sacrifício da cruz,
único e perfeito, levastes à plenitude
os sacrifícios da Antiga Aliança,
santificai, como o de Abel, o nosso
sacrifício, para que os dons que cada
um trouxe em vossa honra possam
servir para a salvação de todos. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – C
Jesus, caminho para o Pai (Missal
Romano pg. 854)

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, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre em todo o lugar, Pai
santo, Senhor do céu e da terra, por
Cristo, Senhor nosso. Pela vossa
Palavra criastes o universo e em vossa
justiça tudo governais. Tendo-se
encarnado, vós nos destes o vosso
Filho como mediador. Ele nos dirigiu a
vossa palavra, convidando-nos a
seguir seus passos.
Ele é o caminho que conduz para vós, a
verdade que nos liberta e a vida que
nos enche de alegria. Por vosso Filho,
reunis em uma só família os homens e
as mulheres, criados para a glória de
vosso nome, redimidos pelo sangue
de sua cruz e marcados com o selo de
vosso Espírito. Por essa razão, agora e
sempre, nós nos unimos à multidão
dos Anjos e dos Santos, cantando
(dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Na verdade, vós sois santo e
digno de louvor, ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos
por seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as Escrituras
e parte o pão para nós.
AS.: O vosso Filho permaneça entre
nós!
PR.: Nós vos suplicamos, Pai de
bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e † o Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo.
AS.: Mandai o vosso Espírito Santo!
PR.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, ao fim da ceia, ele,
tomando o cálice em suas mãos, vos
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!
AS.: Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
PR.: 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.
PR.: 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.
AS.: Aceitai, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: Pela participação neste mistério, ó
Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo
Espírito e concedei que nos tornemos
semelhantes à imagem de vosso Filho.
Fortale cei-nos na unidade, em
comunhão com o nosso Papa
Francisco, o nosso bispo Marco
Aurélio, com Evaristo, bispo da
Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã,
com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o vosso povo.
AS.: O vosso Espírito nos una num
só corpo!
PR.: 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.
AS.: Caminhamos no amor e na
alegria!
PR.: 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.
AS.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz

eterna!
PR.: Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre,
chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com a bemaventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires, e todos os
Santos, vos louva remos e
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso
Filho.
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.: Rezemos com amor e confiança a
oração que o próprio Cristo nos
ensinou:
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.
18. CANTO DE COMUNHÃO
1. O pão que não se reparte / não mata
a fome, deixa de ser pão. / Vida se
torna mais vida, / quando é vivida na
condivisão.
Ô ôôôô, eu vivia fugindo de Cristo /
e não lhe dava o meu coração. /
Ô ôôôô, mas aqui os meus olhos se
abriram, / quando repartiram
comigo o pão!
2. Na mesa do nosso Deus, / há lugar
para todos, há vinho e pão. / É o
próprio Deus quem se doa, / liberta e
perdoa, e envia em missão.
3. A mesa da Eucaristia / nos quer
ensinar um mistério profundo: / Corpo
de Cristo é comida, / seu Sangue é
bebida pra vida do mundo.
4. Na mesa, o pão partilhado, / é fonte
de vida, de amor, comunhão. / Sinal
que a vida é ser viço, / real
compromisso de libertação.
5. São partes deste caminho, /
chamado e proposta, resposta e
missão. / Deus caminha com a gente, /
lançando a semente da ressurreição.
Momento de silêncio para oração
pessoal.

para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.
21. COMUNICAÇÕES
22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
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 pelos
caminhos dos mandamentos divinos e
tornar-vos co-herdeiros dos santos.
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
Feliz de quem caminha / tendo
Deus no coração:/ Quem faz da
sua vida / uma eterna procissão.:
1. Escolhi o Cristo como companhia, /
escolhi o Reino, como vocação, /
escolhi o mundo, como moradia /
escolhi o pobre como meu irmão.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Ó Deus, permanecei junto ao
povo que iniciastes nos sacramentos
do vosso reino, para que, despojandonos do velho homem, passemos a uma
vida nova. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
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