
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

08 de julho de 2018
Ano B - Verde

“O Profeta: aquele que anuncia com temor 
e coragem.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Hoje a Liturgia leva-nos a confessar nossa 
fé em Jesus, aquele que foi renegado por ser pes-
soa “comum”, vindo de aldeia simples e, por isso, 
rejeitado. Celebramos a fé naquele que se encarnou 
no seio de Maria, se fez homem, sofreu, foi morto, 
sepultado e ressuscitou. Ele, assumiu em tudo nossa 
condição, menos o pecado, e tão humano, só podia 
ser divino. Estabelecer comunhão com o Senhor é 
encarnar-se também e correr todos os riscos: indife-
rença e rejeição, injúrias, perseguições e angústias.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que pela humilhação do vosso Fi-
lho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos 
filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que liber-
tastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias 
eternas. Por N.S.J.C...Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Deus chama, continuamente, pessoas 
para serem testemunhas, no mundo, do seu projeto 
de salvação. A força de Deus revela-se através da 
fraqueza e da fragilidade desses instrumentos hu-
manos que Ele mesmo escolhe e envia.

I LEITURA - Ez 2,2-5

08. LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL
2Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou 
em mim um espírito que me pôs de pé. Então, 
eu ouvi aquele que me falava, 3o qual me disse: 
“Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação 
de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e 
seus pais se revoltaram contra mim até o dia de 
hoje. 4A estes filhos de cabeça dura e coração de 
pedra, vou-te enviar, e tu lhes dirás: ‘Assim diz o 
Senhor Deus’. 5Quer te escutem, quer não - pois 
são um bando de rebeldes - ficarão sabendo que 
houve entre eles um profeta”. PALAVRA DO 
SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2502

Presid.: O senhor disse: “Quem dentre vós estiver 
em pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-
nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente 
do fundo do coração.

(Breve momento de silêncio)

02. CANTO INICIAL(95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se de-
tém, para entrar com fervor/ na feliz Jerusalém! 
Tua casa é nossa casa;/ nós somos o teu povo: 
cantando um canto novo,/ Teu nome santo vimos 
proclamar!
Ref.: Alegres entramos/ pra juntos louvar-te, Se-
nhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ porque Ele te esco-
lheu,/ para contigo habitar/ e fazer-te povo seu!
Na terra peregrino,/ destino é o Monte Santo... 
Aclama com teu canto/ o Deus bendito que hoje 
vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor,/ toda a terra, o mar e 
os céus...mas quem sustenta o louvor/ é a voz dos 
filhos teus. Correr ao teu encontro: eis nossa alegria! 
És fonte que sacia/ a nossa fome e sede de amor!

06. GLÓRIA (95º encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, 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 interces-
sor, 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.
Amém! Amém!

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
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)



II LEITURA - 2 Cor 12,7-10

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
Irmãos: 7Para que a extraordinária grandeza das 
revelações não me ensoberbecesse, foi espetado 
em minha carne um espinho, que é como um anjo 
de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não 
me exalte demais. 8A esse propósito, roguei três 
vezes Senhor que o afastasse de mim. 9Mas ele 
disse-me: “Basta-te a minha graça. Pois é na fra-
queza que a força se manifesta”. Por isso, de bom 
grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para 
que a força de Cristo habite em mim. 10Eis porque 
eu me comprazo nas fraquezas, nas injúria’, nas 
necessidades, nas perseguições e nas angústias 
sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me 
sinto fraco, é então que sou forte. PALAVRA DO 
SENHOR.

EVANGELHO - Mc 6,1-6

08/julho/preto/p2 08/julho/verde/p2

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 1Jesus foi a Nazaré, sua terra, 
e seus discípulos o acompanharam. 2Quando 
chegou o sábado, começou a ensinar na sinago-
ga. Muitos que o escutavam ficavam admirados 
e diziam: “De onde recebeu ele tudo isto? 3Este 
homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão 
de Tiago, de Joset, de Judas e de Simão? Suas 
irmãs não moram aqui conosco?” E ficaram es-

09.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 122(123)   
      (Melodia: “Ó Senhor nosso Deus...”)
Ref.: Os nossos olhos estão fitos no Se-

nhor: tende piedade, ó Senhor, tende 
piedade!

1. Eu levanto os meus olhos para vós, que ha-
bitais nos altos céus. Como os olhos dos es-
cravos estão fitos nas mãos do seu senhor.

2. Como os olhos das escravas estão fitos 
nas mãos de sua senhora, assim os nossos 
olhos, no Senhor, até de nós ter piedade.

3. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade; 
já é demais esse desprezo! Estamos fartos 
do escárnio dos ricaços e do desprezo dos 
soberbos!

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua 
unção; enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz 
proclamação.

candalizados por causa dele. 4Jesus lhes dizia: 
“Um profeta só não é estimado em sua pátria, 
entre seus parentes e familiares”. 5E ali não pôde 
fazer milagre algum. Apenas curou alguns doen-
tes, impondo-lhes as mãos. 6E admirou-se com 
a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados 
das redondezas, ensinando. PALAVRA DA SAL-
VAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Caríssimos irmãos e irmãs: com humil-
dade, peçamos ao Pai que venha ao encontro 
dos cristãos de todo o mundo, dizendo, cheios 
de confiança:

R. Senhor, venha a nós o vosso reino.
1. Pela nossa Diocese de Apucarana, suas co-
munidades, pastorais e movimentos, pelo clero 
e ministros extraordinários, rezemos ao Senhor...      

2. Pelos governantes de todas as nações, pelo 
progresso e bem-estar de nosso país e pela ver-
dadeira paz e liberdade, rezemos ao Senhor...    
  
3. Pelos atuais profetas perseguidos, pelos in-
justiçados e renegados por assumirem com ra-
dicalidade o anuncio do Evangelho, rezemos ao 
Senhor...

4. Pelos enfermos, pelos que se empenham em 
viver em paz com todos, pelos encarcerados, 
pelos descrentes e pelos defuntos, rezemos ao 
Senhor...

(Outras intenções: Sede vacante; escolha do 
novo bispo; necessidades sociais, etc.) 

Presid.: Pai santo, ensinai-nos a acreditar no 
dom da graça do vosso Filho e, por esta santa 
Eucaristia, tornai-nos fortes na fraqueza e mani-
festai em nós o vosso poder. Por Cristo nosso 
Senhor. Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no seu altar, de-
volver o dízimo dos meus bens, que é fruto do meu 
trabalho. Ele te pertence! Entrego-te com espírito 
de gratidão, honestidade e partilha. Nesta entrega 
tens também a minha vida! Senhor, que este gesto 
me ajude a tomar, cada vez mais, consciência da 
minha vida de cristão, para que eu viva em comu-
nhão e participação, e me ajude a ser mais e mais 

santo. Amém.
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da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, 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: Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!

Presid.: 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, anuncia-
mos 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, entre os membros do vosso 
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à per-
feição na fé e no amor, em comunhão com o nosso 
Papa  Francisco, com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que conquistastes.
Todos: Confirmai o vosso povo na unidade!

Presid.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os 
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos 
palavras e ações para confortar os desanimados e opri-
midos; fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu 
mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço 
a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade 
e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda  a 
humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
Todos: Ajudai-nos a criar um mundo novo!

Presid.: 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.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pere-
grinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre convosco. E em comu-
nhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, 
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, 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!

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Possamos, ó Deus, ser purificados pela 
oferenda que vos consagramos; que ela nos leve, 
cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D  (MR p. 860)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai misericordioso e Deus Fiel. Vós nos destes 
vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos 
pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado 
dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a pala-
vra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e 
santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
  
Santo, Santo, Santo...

Presid.: 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.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que en-
vieis 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.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a últi-
ma 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 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente 
aqui estão. O mesmo pão que a mulher prepa-
rou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou 
jorrará no nosso altar.
Ref.: A liberdade haverá, a igualdade haverá; 
e nessa festa, onde a gente é irmão, o Deus 
da vida se faz comunhão! (bis)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz 
acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro 
aberto o amor se derrama total no nosso altar.
3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. 
Benditos sejam o trabalho e a nossa união. 
Bendito seja Jesus, que conosco estará além 
do altar.



RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por tão grande dádiva, possamos colher os 
frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

2ª Br - Os 2,16.17b-18.21-22, Sl 144(145), Mt 9,18-26
3ª Vd - Os 8,4-7.11-13, Sl 113B(115), Mt 9,32-38
4ª Br - Os 10,1-3.7-8.12, Sl 104(105), Mt 10,1-7
5ª Vd - Os 11,1-4.8c-9, Sl 79(80), Mt 10,7-15
6ª Vd - Os 14,2-10, Sl 50(51), Mt 10,16-23
Sb Vd -  Is 6,1-8, Sl 92(93), Mt 10,24-33
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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

 18. 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.
Todos: 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

Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese 
de Apucarana convida você e seu grupo a acom-
panhar, através da Rádio Desterro FM (106.5), o 
programa “Cantar ao Sol Maior” todas as terças-
-feiras ás 20h00. Sintonize e faça uso de mais este 

instrumento para melhor cantarmos a missa.

18. CANTO COMUNHÃO I (95º encontro)
Ref.: Provai e vede, provai e vede/ Quão suave 
é Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor para sempre / Na minha boca 
seu louvor não vai cessar / Vinde comigo, com 
alegria / Engrandecer o Senhor Deus e o exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio / Na sua 
vida nada lhe pode faltar / Vinde comigo, vinde ou-
vir-me / Dos meus temores o Senhor me fez livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo / Que 
faz o bem, que não engana e busca a paz / E Ele 
atende os seus clamores / Reconhecendo todo o 
bem que o justo faz. 

19. CANTO DE COMUNHÃO II
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 comunhão. 
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 comu-
nhão, / Se formos para o mundo / Sinal de salvação. 
6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

  21. CANTO FINAL
Ref.: Mãe das vocações, escuta os fi lhos teus, 
intercede pos nós a Deus. (Bis)
1. Que aprendamos a pedir, intercede por nós 

Operários para a messe, intercede por nós 
E em cada comunidade, intercede por nós 
Uma nova vocação. Roga por nós, roga por 
nós, intercede por nós.

2. Que a Igreja, num só corpo, intercede por nós.     
    Seja unida na oração, intercede por nós. 
    Partilhe testemunhos, intercede por nós, 
    De vocação: agora é a hora. Roga por nós,    
    roga por nós, intercede por nós.
3. Que sejamos seguidores, intercede por nós

E também propagadores, intercede por nós 
Uma igreja em saída, intercede por nós 
Que defende a fé e a vida. Roga por nós, roga 
por nós, intercede por nós.
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