
5º Domingo do Tempo Comum

5 de fevereiro de 2017
Ano A - Verde

“Brilhe sobre nós a vossa luz!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: É um imperativo de Jesus para nós, 
seus discípulos e discípulas: que brilhe nossa luz! 
Jesus não quer que formemos um grupo clandes-
tino, fechado em si mesmo e preocupado apenas 
com questões internas. Lança-nos, antes, à publi-
cidade, à sociedade, ao mundo. Jesus sabe que a 
luz brilha dentro de nós e que essa luz não pode 
ficar oculta. É necessária para o mundo. Sabe, 
igualmente, que existe em nós um potencial imen-
so que pode impedir a corrupção do mundo: o sal! 
E quer que nos diluamos na sociedade para dar 
sabor e impedir a corrupção. Mas muito além de 
qualquer forma de humildade e modéstia, Jesus 
quer que sejamos luz no caminho de nossos ir-
mãos e irmãs. Foi-nos concedida a luz da fé para 
iluminar, para acompanhar, para dar sentido ao 
mundo. Fomos feitos sal da terra para dar sabor 
ao alimento, para dar sabor à vida humana. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Velai, ó Deus sobre a vossa família, com in-
cansável amor; e, como só confiamos na vossa gra-
ça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Numa sociedade que se escurece cada 
vez mais, Jesus nos convoca a ser sal da terra e 
luz do mundo, indo em socorro dos necessitados e 
evangelizando com humildade e com simplicidade.

I LEITURA - Is 58, 7-10

08. Assim diz o Senhor: 7Reparte o pão com o 
faminto acolhe em casa os pobres e peregrinos. 
Quando encontrares um nu, cobre-o, e não des-
prezas a tua carne. 8Então, brilhará tua luz como 
a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais 
depressa; à frente caminhará tua justiça e a glória 
do Senhor te seguirá. 9Então invocarás o Senhor 
e ele te atenderá, pedirás socorro, e ele dirá: 
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02. CANTO INICIAL
Ref.: Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, 

sejam luminosas vossas mãos e as men-
tes! Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz! 
Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz!

1. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! 
Afugentando as trevas, ao Pai glorificai!

2. A vossa luz é o Cristo, que dentro em vós 
está: via, verdade e vida, Ele vos guiará!

3. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opres-
são, a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão!

4. Ninguém a luz acende deixando-a se escon-
der: vossa luz ilumine, faça a vida vencer!

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados./ A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-

dizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos./ Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor./ Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.

Amém! Amém!

Presid.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reco-
nheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai. (Silêncio)

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

Celebração Dominical - Ano XLIV  - Nº 2430

05. CANTO PENITENCIAL (93º encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
    Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
    Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
    Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)



09.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 111(112)
 (melodia 93º Ò Senhor nosso Deus como é 

grande....)
Ref.: Uma luz brilha nas trevas para o justo, 

permanece para sempre o bem que fez.
1. Ele é correto, generoso e compassivo, como 

luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o 
homem caridoso e prestativo, que resolve 
seus negócios com justiça.

2. Porque jamais vacilará o homem reto, sua 
lembrança permanece eternamente! Ele não 
teme receber notícias más: confiando em 
Deus, seu coração está seguro.

3. Seu coração está tranqüilo e nada teme. 
Ele reparte com os pobres os seus bens, 
permanece para sempre o bem que fez, e 
crescerão a sua glória e seu poder.

II LEITURA - 1Cor 2, 1-5

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
1Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-
-vos o mistério de Deus, não recorri a uma lin-
guagem elevada ou ao prestígio da sabedoria 
humana. 2Pois, entre vós, não julguei saber 
coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado. 3Aliás, eu estive junto de vós, com 
fraqueza e receio, e muito tremor. 4Também a 
minha palavra e a minha pregação não tinham 
nada dos discursos persuasivos da sabedoria, 
mas eram uma demonstração do poder do Es-
pírito, 5para que a vossa fé se baseasse no po-
der de Deus, e não na sabedoria dos homens. 
Palavra do Senhor. 

EVANGELHO - Mt 5, 13-16

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 

aleluia! (bis)
1. Pois eu sou a Luz do mundo, quem nos diz é 

o Senhor; e vai ter a Luz da Vida, quem se faz 
meu seguidor!
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“Eis-me aqui”. Se destruíres teus instrumentos 
de opressão, e deixares os hábitos autoritários e 
a linguagem maldosa; 10se acolheres de coração 
aberto o indigente e prestares todo socorro ao 
necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua 
vida obscura será como o meio-dia. Palavra do 
Senhor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS (90º enc.)
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E 

do trabalho que a mão humana empreendeu 
/ Eles contêm toda força e energia / São os 
dons da natureza criada por Deus 

Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / 
Pelo vinho e pelo pão neste Santo Altar / 
Por nossa vida a serviço dos irmãos / Ela 
é dom, é doação de quem vive para amar. 

2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida 
/ (A alegria, o sofrimento ou os frutos seus) 
/ Neles estão todo o clamor e a esperança / 
De um mundo novo no projeto do bondoso 
Deus.

3. No pão e o vinho está a plena ação de 
graças / Traduzida em louvor e gratidão / Ao 
Senhor que nos acolhe e nos envolve / Em 
sua graça, em seu terno Coração

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Senhor nosso Deus, que criastes 
o pão e o vinho para alimento da nossa 
fraqueza, concedei que se tornem para nós 
sacramento da vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI A 
     (A Igreja a caminho da Unidade - MR p. 842)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos graças e 

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
13“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar 
insosso, com que salgaremos? Ele não servirá 
para mais nada, senão para ser jogado fora e ser 
pisado pelos homens. 14Vós sois a luz do mundo. 
Não pode ficar escondida uma cidade construída 
sobre um monte. 15Ninguém acende uma lâmpada 
e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim, num 
candeeiro, onde brilha para todos, que estão na 
casa. 16Assim também brilhe a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e louvem o vosso Pai que está nos céus”. 
Palavra da Salvação.   

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS



Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno 
de louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos 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.
Todos: O vosso Filho permaneça entre 
nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bonda-
de, 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 San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: 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, toman-
do 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.
Todos:  Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salva-

dor, 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. 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, en-
tre os membros do vosso Filho,cujo Corpo e 
Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Renovai, Senhor, à luz do Evange-
lho, a vossa Igreja (que está em N.). Fortale-
cei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos 
e os pastores do vosso povo, em comunhão 
com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo 
Celso Antonio e os bispos do mundo inteiro, 
para que o vosso povo, neste mundo dilace-
rado por discórdias, brilhe como sinal proféti-
co de unidade e de paz.
Todos: Confirmai na caridade o vosso 
povo!

Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que ao 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 ressur-
reição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-aven-
turada Virgem Maria, São José seu esposo 
e com os Apóstolos e Mártires, (com S.N.: 
Santo do dia ou Patrono) e todos os Santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

Presid.: 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.
Todos: Amém.
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cantar-vos um hino de glória e louvor, Se-
nhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra 
do Evangelho do vosso Filho reunistes uma 
só Igreja de todos os povos, línguas e na-
ções. Vivificada pela força do vosso Espírito 
não deixais, por meio dela, de congregar na 
unidade todos os seres humanos. Assim, ma-
nifestando a aliança do vosso amor, a Igreja 
transmite constantemente a alegre esperança 
do vosso reino e brilha como sinal da vossa 
fidelidade que prometestes para sempre em 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, 
com todas as virtudes do céu, nós vos ce-
lebramos na terra, cantando (dizendo) com 
toda a Igreja a uma só voz: Santo, santo, 
santo...

Ritos da Comunhão

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa mi-
sericórdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, vós quisestes que partici-
pássemos do mesmo pão e do mesmo cálice; 
fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, 
que tenhamos a alegria de produzir muitos 
frutos para a salvação do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm: Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56
3ª Vd: Gn 1,20–2,4a; Sl 8; Mc 7,1-13
4ª Vd: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23
5ª Vd: Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30
6ª Br: Gn 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37
Sb Vd: Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10
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23. CANTO FINAL 
1. Louvando Maria / o povo fiel / A voz re-

petia / de São Gabriel
Ref: Ave, ave, ave Maria / Ave, ave, ave 

Maria
2. Um anjo descendo / num raio de luz / 

Feliz, Bernadete / à fonte conduz
3. Vestida de branco / da glória desceu / 

Trazendo na cinta / as cores do céu 
4. Mostrando o rosário / na cândida mão 

Ensina o caminho / da santa oração
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21. CANTO DE COMUNHÃO (90º encontro)
Ref.: Bem aventurados são todos os santos 

/ Bem aventurado quem busca a santidade 
/ Eternamente, bem aventurados.

1. Os pobres de espírito quem constrói comu-
nidade / Para quem seu Deus é tudo é valor 
absoluto. 

2. Aquele que é aflito com as dores do des-
prezado / Todo aquele que é manso quer os 
povos apaziguados 

3. Quem tem misericórdia compreende os li-
mitados / Quem perdoa sempre e sempre e 
consola os cansados. 

4. O puro de coração que no bem sempre 
acredita / Quem é reto na intenção e sincero 
com seu irmão. 

5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / Per-
seguido e caluniado nunca põe seu Deus de 
lado.

6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo 
/ Que se doa pelos outros põe sorriso em 
muitos rostos.

20. REFRÃO ORANTE (92º encontro)
Quero fazer de ti luz das nações, para que  
minha salvação / Chegue aos confins da 
terra, em todos os corações

tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos 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.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

Fone: 3423-8080

 


