
5º DOMINGO DO TEMPO COMUM

09 de fevereiro de 2020 - Ano A - Verde

“Vós sois a luz do mundo!” Mt 5,14

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia de hoje nos recorda que o Cris-
tão deve iluminar, com a luz de Cristo, o mundo 
onde vive. Jesus sabe que a luz brilha dentro de 
nós e que essa luz não deve ficar oculta. Foi-nos 
concedida para repelir o poder das trevas dando 
real sentido à existência. Celebremos, cantando:

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.: Para cumprir a missão de ser luz do mun-
do e sal da terra, o discípulo de Cristo, tem de su-
perar tanto a ilusão de uma religião alienante como 
a tentação dos falsos métodos e apoios temporais 
para uma eficácia evangélica ao estilo humano. 

I LEITURA - Is 58, 7-10

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
Assim diz o Senhor: 7Reparte o pão com o fa-
minto acolhe em casa os pobres e peregrinos. 
Quando encontrares um nu, cobre-o, e não 
desprezas 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: “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, nas-
cerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura 
será como o meio-dia. PALAVRA DO SENHOR. 
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02. CANTO INICIAL
Ref.: Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, 
sejam luminosas vossas mãos e as mentes! 
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! Afu-
gentando 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 opressão, 
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
Presid.: 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 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 XLI  - Nº 2325

05. ATO PENITENCIAL (96º encontro)
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pen-
samentos e palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e ir-
mãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

06. GLÓRIA                                    (95º encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 
Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 
seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos ben-
dizemos Adoramos, vos glorificamos, 
2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imen-
sa glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és 
Filho de Deus Pai. 
3. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende pie-
dade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 
Acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita 
do Pai, Tende piedade, piedade de nós. 
4. 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.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tente piedade de nós.
Presid.: Cristo, Tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Presid.: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.



09.  SALMO RESPONSORIAL                 Sl 112(111)
(Mel.: 93º enc. “Ó 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 ho-
mem caridoso e prestativo, que resolve seus 
negócios com justiça.
2. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lem-
brança permanece eternamente! Ele não teme 
receber notícias más: confiando em Deus, seu 
coração está seguro.
3. Seu coração está tranquilo 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 linguagem elevada ou 
ao prestígio da sabedoria humana. 2Pois, en-
tre 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 discur-
sos persuasivos da sabedoria, mas eram uma 
demonstração do poder do Espírito, 5para que a 
vossa fé se baseasse no poder 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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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi. O 
pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, 
tudo o que é meu, sinto também que é de Deus.
Ref.: Esforço, trabalhos e sonhos, o amor con-
creto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria.
2. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar, e 
aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs 
nas minhas mãos, para eu partir com meus irmãos...

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

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Caríssimos irmãos, rezemos por todos os 
homens e mulheres do mundo, para que recebam a 
ajuda da nossa prece e da nossa caridade, dizendo:

R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pela Igreja santa e católica, por todos os seus 
ministros e fiéis e pelos que guardam a fé recebida 
dos Apóstolos, rezemos ao Senhor....       

2. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos ho-
mens e por todos os que testemunham Jesus Cristo 
crucificado e ressuscitado, rezemos ao Senhor...      

3. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do 
mundo, pelos religiosos e religiosas, leigos e leigas, 
que escolheram a consagração total a Cristo , reze-
mos ao Senhor...      

4. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo 
e pelos membros das nossas famílias que partiram 
deste mundo marcados com o sinal da fé, rezemos 
ao Senhor...    

(Outras intenções da comunidade)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA   
(Sugestão) 

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado 
ardor missionário, venho diante de Ti, no 
teu altar, devolver o dízimo dos meus bens, 
que é fruto do meu trabalho. Ele te perten-
ce! 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 comunhão e participação, e 
me ajude a ser mais e mais santo. Amém.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
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 sal-
garemos? 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 escon-
dida uma cidade construída sobre um monte. 15Nin-
guém 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.   



Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de lou-
vor, 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 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. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
Todos:  Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

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, 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 sacri-
fício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos con-
tados, 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.: Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa 
Igreja (que está em N.). Fortalecei o vínculo da unida-
de entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, 
em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso 

Bispo Carlos José e os bispos do mundo inteiro, para 
que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discór-
dias, brilhe como sinal profético 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 ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, 
São José seu esposo e 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 San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém.
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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.
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 vos-
sa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade! 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.

19. REFRÃO ORANTE                          (92º enc.) 
Quero fazer de ti luz das nações, para que 
minhasalvação Chegue aos confins da terra, 
em todos os corações.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI A         (MR p. 842)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um 
hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bon-
dade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho 
reunistes uma só Igreja de todos os povos, línguas 
e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito 
não deixais, por meio dela, de congregar na unida-
de todos os seres humanos. Assim, manifestando a 
aliança do vosso amor, a Igreja transmite constan-
temente 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 
celebramos na terra, cantando (dizendo) com toda a 
Igreja a uma só voz: Santo, santo, santo...

RITO DA COMUNHÃO

20. CANTO DE COMUNHÃO I             (96º enc.)
1. O Senhor está na brisa mansa e tão suave, 
O Senhor está na sarsa que arde e não se con-
some. Deus está e estará, onde dois ou mais se 
reunirem no seu nome
Ref.: Para onde iremos Senhor? Contigo que-
remos ficar! Permanentes no Teu amor. Nunca 
irás nos abandonar. Contigo comungamos. 
Corpo e Sangue nos entregas. Só em Ti en-
contraremos palavras de vida eterna.



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, vós quisestes que participásse-
mos 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. Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br -1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131 (132); Mc 6,53-56
3ª Br - Is 66,10-14; Cant. Jt 13,18; Jo 2,1-11;
4ª Vd - 1Rs 10,1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23
5ª Vd - 1Rs 11,4-13; Sl 105(106); Mc 7,24-30
6ª Br - 1Rs 11,29-32; 12,19; Sl 80(81); Mc 7,31-37
Sb Vd - 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105 (106); Mc 8,1-10
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21. COMUNHAO II                                 (90º Enc.)
Ref.: Bem aventurados são todos os santos 
/ Bem aventurado quem busca a santidade / 
Eternamente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunidade 
/ Para quem seu Deus é tudo é valor absoluto. 
2.  Aquele que é aflito com as dores do desprezado 
/ Todo aquele que é manso quer os povos apazi-
guados. 
3. Quem tem misericórdia compreende os limitados 
/ 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 / Persegui-
do 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.

2. O Senhor está na assembleia reunida. O Se-
nhor está no pão do céu que é partilha. Na palavra 
Deus está, proclamada, viva na Santa Eucaristia.

Ref.: Para onde iremos Senhor? Contigo que-
remos ficar! Permanentes no Teu amor. Nunca 
irás nos abandonar. Contigo comungamos. 
Corpo e Sangue nos entregas. Só em Ti en-
contraremos palavras de vida eterna.

3. O Senhor está no pobre fraco e excluído. O 
Senhor está no doente e desvalido. No idoso Deus 
está, na criança só, no faminto, no mendigo...

4. O Senhor está no amor-fraternidade. O Senhor 
está na paz, partilha e unidade. Na Esperança 
Deus está, no perdão, na fé, na alegria e caridade.

23. CANTO FINAL                                 (93º enc.)
1. Queremos primeiro te agradecer por seres a 
Mãe do Salvador. Tua humildade nos faz com-
preender o quanto é bom vivermos no amor.
Ref.: Mãe de Lourdes, Mãe amável, Mãe que-
rida. Tanto amor que em tua casa desabrocha
Te pedimos com fervor, que nossas vidas, 
sejam fundadas, em Jesus a viva rocha.
2. Pedimos ó Mãe por todos os filhos teus caren-
tes de amor, justiça e pão. A tua visão do Projeto 
de Deus oriente nossos rumos na missão.
3. Santa Mãe de Deus muito obrigado pelas 
tantas graças recebidas. Este teu rosto terno e 
delicado suaviza nossos passos nesta vida.
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