
10º Domingo do Tempo Comum

07 de junho de 2015
Ano B - Verde

“Fazer a vontade de Deus.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Somos família de Deus. Nossa liturgia nos 
ilumina a respondermos quem é Jesus e nele en-
contrarmos o sentido da vida cristã. O próprio Jesus 
Cristo prepara em nós a vida da “nova família”, ou 
seja, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. 
A relação mais íntima com Jesus Cristo não se faz 
com o parentesco de sangue, mas em sintonia com a 
sua prática. É preciso aprender a comungar os ideais.  
E assim respondemos a pergunta: “quem são meus 
parentes?” São aqueles que fazem a vontade do Pai. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N. S. J. C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A Palavra de Deus nos inspira e nos faz 
perceber que somos uma família em Jesus Cristo, a 
família dos que fazem a vontade de Deus, sobretudo 
nos momentos de maior dificuldade.

I LEITURA - Gn 3,9-15

08. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
Depois que o homem comeu a fruta da árvore, 
9o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “onde 
estás?” 10e ele respondeu: “ouvi tua voz no jar-
dim, 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 eu proibi de 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 a mulher: “Por que fizes-
te isso?” E a mulher respondeu: “ A serpente 
enganou-me e eu comi”. 14Então o Senhor Deus 
disse a serpente: “Porque fizeste isso, serás 
maldita entre todos os animais domésticos e 
todos os animais selvagens! Rastejaras sobre o 
ventre e comerás pó todos os dias de sua vida! 
15Porei inimizades 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.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No início desta celebração  eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e comu-
nhão com Deus e os irmãos e irmãs.

Presid.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: 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.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
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02. CANTO INICIAL - ( 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.

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

aos seus amados. A vós louvam, Rei Celes-
te, os que foram libertados.

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

bendizemos, Damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. Senhor nosso, 
Jesus Cristo, Unigênito do Pai; Vós, de 
Deus cordeiro santo, nossas culpas per-
doai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, Acolhei nossos pedidos, aten-
dei nosso clamor. Vós somente sois o San-
to, o Altíssimo, o Senhor, Com o Espírito 
Divino de Deus Pai, no esplendor. Amém! 
Amém!



II LEITURA - 2Cor 4,13-18-5,1

10. 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, 14certos de que aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscita-
rá 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 ho-
mem interior, pelo contrário, vai se renovando, 
dia a dia. 17Com 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 passagei-
ro, mas o que é invisível é eterno. 5,1De fato, sa-
bemos que, se a tenda em que moramos neste 
mundo for destruída, Deus nos dá uma outra 
moradia no céu que não é obra das mãos hu-
manas, mas que é eterna. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mc 3,20-35
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LITURGIA EUCARíSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 20Jesus voltou para casa com os 
seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente 
que eles nem se quer podiam comer. 21Quando 
souberam disso, os parentes de Jesus sairam 
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. 23Então Jesus os cha-
mou e falou em parábolas: “Como é que Satanás 
pode expulsar a Satanas? 24Se um reino se divi-
de contra si mesmo, ele não poderá manter-se. 
25Se uma família se divide contra si mesma, ela 
não poderá manter-se. 26Assim, se Satanas 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 béns sem antes o amarrar. Só depois po-
derá saquear sua casa. 28Em verdade vos digo: 
“tudo será perdoado aos homens, tanto os peca-
dos, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. 
29Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, 
nunca será perdoado, mas será culpado de um 
pecado eterno”. 30Jesus falou isso, porque di-
ziam: “ele está possuído por um espírito mau”. 
31Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles 
ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. 
32Havia uma multidão sentada ao redor dele. En-
tão lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão 
lá fora a tua procura”. 33Ele respondeu: “quem é 
minha mãe e quem são meus irmãos?” 34E olhan-
do para os que estavam sentados ao seu redor, 
disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. 
35Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe”. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14.  ORAÇÃO DOS FIÉIS

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 130(129)
(Melodia: Quem semeia entre lágrimas ou Das 

obras do Senhor- 92º encontro)
Ref.: No Senhor, toda graça e redenção! (bis)
1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, 

escutai a minha voz! Vossos ouvidos este-
jam bem atentos ao clamor da minha prece!

2. Se levardes em conta nossas faltas, quem 
haverá de subsistir? Mas em vós se encon-
tra o perdão, eu vos temo e em vós espero.

3. No Senhor ponho a minha esperança, espe-
ro em sua palavra. A minh’alma espera no 
Senhor, mais que o vigia pela aurora.

4. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia 
pela aurora! Pois no Senhor se encontra 
toda graça e copiosa redenção. Ele vem 
libertar a Israel de toda a sua culpa.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia! Aleluia, aleluia! (bis)
1. O príncipe deste mundo agora será expul-

so; e eu, da terra levantado, atrairei todos a 
mim mesmo.

15. CANTO DAS OFERENDAS - (92º enc.)
1. Que maravilha, Senhor,  estar aqui! Sentir-se 

Igreja reunida a celebrar. Apresentando os 
frutos do caminho, No pão e vinho, ofertas 
deste altar.            

Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Bendito 
sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, bendito, 
Bendito seja Deus para sempre. (Bis) 

2. Que grande bênção servir nesta missão, 
Missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-
-se Igreja, formar comunidade, Ser solidário, 
tornar-se um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a mesma fé; Ter espe-
rança de um mundo bem melhor; Na caridade 
sentir-se familiares, Lutando juntos em nome 
do Senhor.



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

17.  PREFÁCIO DO TEMPO COMUM I (MR p. 428)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mis-
tério da sua Páscoa, realizou uma obra admirável. 
Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz 
incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da 
morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio 
régio e nação santa, para anunciar, por todo o mun-
do, as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos 
santos, cantando (dizendo) a uma só voz: Santo, 
Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARíSTICA III (MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, 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.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: 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  X  o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mis-
tério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 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. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: 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.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: 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 San-

gue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os 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.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: 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 cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, e nosso bispo Celso 
Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo 
o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mise-
ricórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos 
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciarmos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

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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 19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos 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 
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 dese-
jo, 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.

(Abraço da paz)

RITOS DA COMUNHÃO
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RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

22. 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.

  23. CANTO FINAL
1-Senhor eu quero te agradecer/ Por todos 

os dias a gente poder conversar/ Senhor o 
mundo precisa te conhecer/ Mas eu te pro-
meto que vou evangelizar.

REF.: EU QUERO TE DIZER AGORA/ QUE EU 
JÁ VOU EMBORA EVANGELIZAR. (BIS)

2-Senhor às vezes me ponho a rezar/ E peço o 
fim da violência e da fome do irmão/ Senhor, 
que chegue a todos os povos/ A graça, o 
perdão, o anúncio da salvação. 

TEXTOS BíBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm - 2 Cor 1,1-7; Sl  33 ;  Mt 5,1-12
3ª Vd -  1 Cor 9,16-19.22-23 - Sl 97;  Jo 17,11b.17-23
4ª Br -  2 Cor 3,4-11; Sl 98; Mt 5,17-19
5ª Vd -  At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13
6ª Br - Os 11,1.3-4.8c-9; Sl Is 12,2-3.4bcd.5-6; Jo 19, 31-37
Sb Br - Is 61,9-11; Sl 1Sm 2,1.4-8;  Lc 2,41-51

20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Quando te domina o cansaço, e já não pu-

deres dar um passo, quando o bem ao mal 
ceder, e tua vida não quiser ver um novo 
amanhecer: Levanta- -te e come! (bis) Que o 
caminho é longo, caminho longo! 

Ref.: Eu sou teu Alimento, ó caminheiro! Eu 
sou o Pão da Vida verdadeiro! Te faço cami-
nhar, vale e monte atravessar, pela Eucaris-
tia, Eucaristia! 

2. Quando te perderes no deserto, e a morte 
então sentires perto, sem mais forças pra 
subir, sem coragem de assumir o que Deus 
de ti pedir: Levanta-te... 

3. Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam 
apagar tua chama acesa, e tirar do coração a 
alegria e a paixão, de lutar, não ser em vão: 
Levanta-te...

 4. Quando não achares o caminho, triste e 
abatido, vais sozinho, o olhar sem brilho e 
luz, sob o peso de tua cruz, que a lugar ne-
nhum conduz: Levanta- -te...

 5. Quando a voz do anjo então ouvires, e o 
coração de Deus sentires, te acordando para 
o amor, renovando o teu vigor - água e pão, 
o bem maior: Levanta-te...

No próximo dia 12 de junho celebramos 
a Solenidade do Sagrado Coração 

de Jesus e também 
o Dia de Santificação do Clero. 

Rezemos por todos os ministros 
ordenados de nossa Diocese

  21. COMUNHÃO II
1.Ao recebermos Senhor, tua presença sagra-

da, pra confirmar teu amor, faz de nós sua 
morada. Surge um sincero louvor, brota a 
semente plantada, faz-nos seguir teu cami-
nho, sempre trilhar tua estrada.

Ref.:Desamarrem as sandálias e descansem, 
este chão é terra santa, irmãos meus. ve-
nham orem, comam, cantem, venham todos 
e renovem a esperança no senhor.(bis)

2.O filho de Deus com o Pai, e o Espírito San-
to, nesta trindade um só ser, que pede à nós 
sermos santos. Dai-nos Jesus teu poder de 
se doar sem medida, deixa que compreen-
damos que este é o sentido da vida.

3. Ao virmos te receber, nós te pedimos , ó 
Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encon-
tro ao pai santo. Sem descuidar dos irmãos, 
mil faces da tua face, faze que o coração 
sinta, a força da caridade.
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