
10º DOMINGO DO TEMPO COMUM

05 de junho de 2016
Ano C - Verde

“Um grande profeta apareceu entre nós
e Deus veio salvar o seu povo.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Eucaristia é a festa da vida. É a celebração da 
compaixão do Senhor. A compaixão foi distintivo do modo 
de proceder de Jesus. Onde houvesse sofredores, ali es-
tava para trazer consolo e recuperar a alegria. Jamais um 
ser humano necessitado cruzou-lhe o caminho, passando 
despercebido. Pelo contrário, chamava-lhe a atenção e 
era socorrido. A compaixão deve ser, também, o traço 
característico da ação do discípulo do Reino. A rispidez 
e a dureza no trato com o semelhante, especialmente os 
mais fracos e carentes, indicam ruptura com o projeto de 
Jesus. No sentido contrário, quanto maior for a misericór-
dia e a capacidade de solidarizar-se tanto mais profunda e 
sincera será a adesão ao Reino. Por isso, peçamos nesta 
Eucaristia, a força para que sejamos mais compassivos, 
prontos a encarnar o amor do Pai no trato com a humani-
dade sofredora.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso ape-
lo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e 
realizá-Io com vossa ajuda. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: O discípulo é o mediador da compaixão divina 
pela humanidade sofredora, carente de amor. Deus ama 
servindo-se dele. Quando se volta para o próximo e é pró-
digo de caridade, é Deus quem ama através dele. 

I LEITURA - 1Rs 17,17-24

08. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS
Naqueles dias, 17sucedeu que o filho da dona da 
casa caiu doente, e o seu mal era tão grave que ele 
já não respirava. 18Então a mulher disse a Elias: “O 
que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura 
vieste à minha casa para me lembrares os meus 
pecados e matares o meu filho?” 19Elias respon-
deu-lhe: “Dá-me o teu filho!” Tomando o menino 
do seu regaço, levou-o ao aposento de cima onde 
ele dormia, e o pôs em cima do seu leito. 20Depois, 
clamou ao Senhor, dizendo: “Senhor, meu Deus, 
até a viúva, em cuja casa habito como hóspede, 
queres afligir, matando-lhe seu filho?” 21Depois, 
por três vezes, ele estendeu-se sobre o menino e 
suplicou ao Senhor: “Senhor, meu Deus, faze, te 
rogo, que a alma deste menino volte às suas entra-
nhas”. 22O Senhor ouviu a voz de Elias: a alma do 
menino voltou a ele e ele recuperou a vida. 23Elias 
tomou o menino, desceu com ele do aposento su-
perior para o interior da casa, e entregou-o à sua 
mãe, dizendo: “Eis aqui o teu filho vivo”. 24A mu-
lher exclamou: “Agora vejo que és um homem de 
Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira em 
tua boca”. Palavra do Senhor.
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02. CANTO INICIAL (Apostila 92º Encontro)
1. Aleluia! Louvai, o nome do Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
Ref.: Louvai ao Senhor! Porque eterno é seu amor. 

(bis)
2. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
3. Aleluia! Entoai na casa do Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
4. Aleluia! Cantai a Deus porque ele é bom./ Louvai 

ao Senhor, louvai.
5. Aleluia! O Senhor me ungiu, me enviou./ Louvai 

ao Senhor, louvai.

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA (Apostila 90º Encontro)
1.Glória a Deus nas alturas,/ E paz na terra / Aos 

homens por ele amados./ Aos homens por ele 
amados.

2.Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todo-pode-
roso: / Nós vos louvamos,/ Nós vos bendizemos,

3.Nós vos adoramos,/ Nós vos glorificamos, Nós 
vos damos graças0Por vossa imensa glória.

4.Senhor Jesus Cristo,/ Filho Unigênito Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus/ Filho de Deus Pai.

5.Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado do mundo,/ 
Acolhei a nossa súplica.

6.Vós, que estais à direita do Pai,/ Tende piedade 
de nós. / Tende piedade de nós./Tende piedade 
de nós.

7. Só vós sois o Santo,/ Só vós, o Senhor / Só vós o 
Altíssimo,/ Jesus Cristo,

8.Com o Espírito Santo,/ Na glória de Deus Pai. / Na 
glória de Deus Pai/ Amém.

05. CANTO PENITENCIAL
1.Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

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. (pausa)

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
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09.  SALMO RESPONSORIAL  – Sl 30(29)
(Melodia: Ó Senhor nosso Deus como é grande - 
Ap. 93º Enc. ou Cheia de graça - Ap. 92º encontro)
Ref.: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livras-

tes, e preservastes minha vida da morte!
1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, 

e não deixastes rir de mim meus inimigos! 
Vós tirastes minha alma dos abismos e me 
salvastes, quando estava já morrendo.

2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-
-lhe graças e invocai seu santo nome! Pois 
sua ira dura apenas um momento, mas sua 
bondade permanece a vida inteira; se à tar-
de vem o pranto visitar-nos, de manhã vem 
saudar-nos a alegria.

3. Escutai-me, Senhor Deus, tende pieda-
de! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma fes-
ta, Senhor meu Deus, eternamente hei de 
louvar-vos!

II LEITURA - Gl 1,11-19

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS GÁLATAS
11Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho 
pregado por mim não é conforme a critérios 
humanos. 12Com efeito, não o recebi nem 
aprendi de homem algum, mas por revelação 
de Jesus Cristo. 13Certamente ouvistes falar 
como foi outrora a minha conduta no judaís-
mo, com que excessos perseguia e devastava 
a Igreja de Deus 14e como progredia no judaís-
mo mais do que muitos judeus de minha ida-
de, mostrando-me extremamente zeloso das 
tradições paternas. 15Quando, porém, aquele 
que me separou desde o ventre materno e me 
chamou por sua graça 16se dignou revelar-
-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre 
os pagãos, não consultei carne nem sangue 
17nem subi, logo, a Jerusalém para estar com 
os que eram apóstolos antes de mim. Pelo 
contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei 
ainda a Damasco. 18Três anos mais tarde, fui 
a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com 
ele quinze dias. 19E não estive com nenhum 
outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do 
Senhor. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 7,11-17

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evangelho, 

aleluia! (bis)
1. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visi-

tou o seu povo sofrido.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 11Jesus dirigiu-se a uma cida-
de chamada Naim. Com ele iam seus discípu-
los e uma grande multidão. 12Quando chegou 
à porta da cidade, eis que levavam um defun-
to, filho único; e sua mãe era viúva. Grande 
multidão da cidade a acompanhava. 13Ao vê-
la, o Senhor sentiu compaixão para com ela 
e lhe disse: “Não chore!” 14Aproximou-se, to-
cou o caixão, e os que o carregavam pararam. 
Então, Jesus disse: “Jovem, eu te ordeno, 
levanta-te!” 15O que estava morto sentou-se 
e começou a falar. E Jesus o entregou à sua 
mãe. 16Todos ficaram com muito medo e glo-
rificavam a Deus, dizendo: “Um grande pro-
feta apareceu entre nós e Deus veio visitar o 
seu povo”. 17E a notícia do fato espalhou-se 
pela Judéia inteira, e por toda a redondeza. 
Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS  

15. CANTO DE OFERENDAS -  92º encontro
01. O teu filho quando esteve por aqui/ Muitas 

vezes por amor se antecipou / Quando via 
alguém sofrer interferia/ Muitas vezes a pes-
soa nem pedia / Mas ao ver o sofrimento de 
um alguém, / Sobretudo se ninguém o aju-
dava / Dava um jeito de ajudar essa pessoa,/ 
Por amor, Jesus, então, se antecipava 

Ref.: Não pediste, meu Senhor, mas eu Te tra-
go a minha oferta/ Não precisas dos meus 
bens, mas eu preciso me lembrar/ Que me 
deste o Teu amor e a Tua graça é mais que 
certa/ Muito grato eu vim deixar a paz que 
eu tenho em teu altar.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Senhor nosso Deus, vede nossa disposi-
ção em vos servir e acolhei nossa oferenda, para 
que este sacrifício vos seja agradável e nos faça 
crescer na caridade. Por Cristo, nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV (MR p. 488)
Presid.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever  dar-vos 
graças, é nossa salvação dar-vos 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 bonda-
de e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para 
cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos 
alegrar com a vossa luz.



SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ele 
tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu gra-
ças 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. Eis o mistério 
da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!

Presid.: 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, espe-
rando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o 
seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso agrado e 
salvação do mundo inteiro.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: 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 lou-
vor da vossa glória.
Todos: Fazei de nós um sacrifício de louvor!

Presid.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos 
quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo 
o papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antonio, os 
bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os 
ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos ofe-
recem este sacrifício, o povo que vos pertence e to-
dos aqueles que vos procuram de coração sincero.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Lembrai-vos também dos que morreram na 
paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais 
sós vós conhecestes a fé.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, conce-
dei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, mãe 
de Deus, 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 glo-
rificaremos por Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça.  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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Todos: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
Presid.: 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 criaste, celebramos o vosso nome, 
cantando (dizendo) a uma só voz: Santo, Santo, 
Santo...

Presid.: 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 criatu-
ra. 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.
Todos: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!

Presid.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes alian-
ça 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.
Todos: Por amor nos enviastes vosso Filho!

Presid.: Verdadeiro homem, concebido do Es-
pírito 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 reali-
zar o vosso plano de amor, entregou-se à morte 
e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e 
renovou a vida.
Todos: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!

Presid.: 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.
Todos: Santificai-nos pelo dom do vosso Espí-
rito!

Presid.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo 
Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de 
que se tornem o Corpo e o X Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este 
grande mistério que ele nos deixou em sinal da eterna 
aliança.
Todos: Santificai nossa oferenda pelo Espírito!

Presid.: 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 



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

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

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 1Rs 17,1-6; Sl 120 (121); Mt 5,1-12
3ª Vd -  1Rs 17,7-16; Sl 4; Mt 5,13-16
4ª Br - 1Rs 18,20-39; Sl 15 (16); Mt 5,17-19
5ª Vd -  1Rs 18,41-46; Sl 64 (65); Mt 5,20-26
6ª Br -  Ez 34,11-16; Sl 22 (23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Sb Br - Is 61,9-11; Sl 1Sm 2,1.4-8;Lc 2,41-51
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  22. CANTO FINAL
1.Vou cantar entoar um canto novo / Vou 

sair chamar o povo, pra louvar aleluia!                                                                                        
/ Assim toda criatura nossa terra sol e lua  / 
Vão louvar e cantar

Ref.: Se alguém te louva em silêncio  / Tu acolhes 
Ó Senhor, sua oração / Se alguém entoa um 
canto novo / Tu acolhes  ó Senhor sua canção. 
Aleluia!

2. É feliz quem em ti, fez a morada / Vida nova 
outra casa pra ficar. Aleluia! / Tu preparas 
mesa farta e alimentas pra jornada / Dando 
amor, luz e paz
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19. CANTO DE COMUNHÃO -  93º encontro
1. É bom estarmos juntos / À mesa do Senhor 

/ E, unidos na alegria, / Partir o pão do amor.
Ref.: Na vida caminha / Quem come deste pão. 

/ Não anda sozinho, / Quem vive em comu-
nhão.

2. Embora sendo muitos, / É um só o nosso 
Deus. / Com ele vamos juntos, / Seguindo os 
passos seus.

3. Formamos a Igreja, / O Corpo do Senhor, / 
Que em nós o mundo veja / A luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora / Ao povo o pão 
do céu, / Porém, nos dá agora / O próprio 
Filho seu.

5. Será bem mais profundo / O encontro, a co-
munhão, / Se formos para o mundo / Sinal de 
salvação.

6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

20. CANTO DE COMUNHÃO II
1- Durante a ceia, o discípulo do amor/ Recostou 

sua cabeça/ sobre o peito do Senhor/ E cada 
impulso do Sagrado coração/ Era um novo 
testemunho/ De acolhida e de perdão.

Ref.: E hoje aqui, nesta santa comunhão/ Nova-
mente pulsa em nós/ o Sagrado coração (bis). 

2- Durante a ceia, seu apelo nos deixou/ De 
amar-nos uns aos outros/ Como ele nos 
amou/ Cada palavra do Sagrado Coração/ Era 
um novo ensinamento/ de fraterna comunhão.

3- Durante a ceia, antes de enfrentar a cruz/ Quis 
ficar com seus amigos/ Para ser a sua luz/ 
Como alimento, o Sagrado Coração/ Entre 
nós ficou presente/ Neste vinho e neste pão.

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, se-
jamos sempre livres do pecado e protegidos 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 vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, 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)

RITOS DA COMUNHÃO

Fone: 3423-8080

 


