
15º Domingo do Tempo Comum

10 de julho de 2016
Ano C - Verde

“Torne-se próximo de seu irmão necessitado.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A Liturgia deste domingo nos confrontará 
com o ensinamento de Jesus sobre o amor fraterno, 
supremo mandamento da vida cristã. Trata-se, sem 
sombra de dúvida, do ponto fulcral, isto é, decisivo 
da vida cristã. Jesus Cristo é a imagem visível do 
Deus invisível, aquele que realizou em nosso bene-
fício tudo o que o Pai tinha previsto fazer. Na huma-
nidade de Jesus feito pão e vinho, “frutos da terra 
e do trabalho humano”, descobrimos o rosto miseri-
cordioso do Pai. Por isso, na Eucaristia aprendemos 
que a lei de Deus é a lei da vida. Ela não está fora 
do nosso alcance, pois com as mãos tocamos e com 
a boca saboreamos o dom que nos é feito. Celebra-
mos, portanto, o amor que se tornou mais próximo 
e mais intimo a nós que a nós próprios, conscientes 
de que quem ama descobre logo a quem amar. 07. ORAÇÃO DO DIA

Presid.: Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que 
erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os 
que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão, 
e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Os mandamentos divinos não são nor-
mas abstratas, incapazes de serem praticados. Ao 
contrário, os mandamentos divinos, especialmente 
o amor a Deus e ao próximo, são tão concretos que 
estão ao alcance das mãos e se realizam no bem 
feito ao próximo. 

I LEITURA - Dt 30,10-14

08. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO   
Moisés falou ao povo, dizendo: 10“Ouve a voz do 
Senhor teu Deus, e observa todos os seus man-
damentos e preceitos, que estão escritos nes-
ta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com 
todo o teu coração e com toda a tua alma. 11Na 
verdade, este mandamento que hoje te dou não 
é difícil demais, nem está fora do teu alcance. 
12Não está no céu, para que possas dizer: ‘Quem 
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02. CANTO INICIAL
Ref.: Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre / On-

tem, hoje e sempre aleluia (BIS)
1. Ele é a imagem do Deus invisível / O primo-

gênito da criação / Tudo o que existe foi nele 
criado / Nele encontramos a Redenção

2. Ele é a cabeça da Igreja seu corpo / O pri-
mogênito entre os mortais / Que nele habite 
a vida mais plena / Foi do agrado de nosso 
Pai

3. Reconciliou todas as criaturas / Dando-nos 
paz pelo sangue da cruz / Deus nos tirou do 
império das trevas / E nos chamou a viver 
na luz

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL

05. ATO PENITENCIAL - 93º encontro
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Presid.: Reconhecemos que nossa comunidade nem 
sempre tem um olhar de compaixão para com os pobres, 
por isso, peçamos perdão a Deus e aos irmãos e irmãs 
que são empobrecidos pelas estruturas sociais injustas.  
(pausa)

Presid.: Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de 
nós, perdoe nossa cegueira fraterna para com os mais 
pobres, e concedei-nos um dia a vida eterna.
Todos: Amém.

Celebração Dominical - Ano XLIII  - Nº 2400

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.



09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 69(68)
(Mel.: Melodia:  Cheia de graça 92º enc. ou Mostrai-nos, ó 

Senhor – Ap. 82º Enc)
Ref.: Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso 

coração reviverá!
1. Por isso elevo para vós minha oração, neste 

tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-me 
pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação 
que nunca falha!  Senhor, ouvi-me, pois suave 
é vossa graça, ponde os olhos sobre mim com 
grande amor!

2. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! Que vosso 
auxílio me levante, Senhor Deus!  Cantando eu 
louvarei o vosso nome e agradecido exultarei 
de alegria!

3. Humildes, vede isto e alegrai-vos; o vosso cora-
ção reviverá, se procurardes o Senhor continua-
mente! Pois nosso Deus atende à prece dos seus 
pobres, e não despreza o clamor de seus cativos.

4. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, recons-
truindo as cidades de Judá. A descendência de 
seus servos há de herdá-las, e os que amam o 
santo nome do Senhor dentro delas fixarão sua 
morada!

II LEITURA - Cl 1,15-20

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
COLOSSENSES                                       
15Cristo é a imagem do Deus invisível, o primo-
gênito de toda a criação, 16pois por causa dele, 
foram criadas todas as coisas no céu e na terra, 
as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, 
soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio 
dele e para ele. 17Ele existe antes de todas as 
coisas e todas têm nele a sua consistência. 18Ele 
é a Cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o 
Princípio, o Primogênito dentre os mortos; de 
sorte que em tudo ele tem a primazia, 19porque 
Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude 
20e por ele reconciliar consigo todos os seres, 
os que estão na terra e no céu, realizando a paz 
pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor.

EVANGELHO  - Lc 10,25-37

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

luia! (bis)
1. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as 

palavras que dizeis bem que são de eterna vida!
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS          
Naquele tempo, um mestre da Lei se levantou e, 
querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: 
25“Mestre, que devo fazer para receber em heran-
ça a vida eterna?” 26Jesus lhe disse: “O que está 
escrito na Lei? Como lês?” 27Ele então respondeu: 
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração 
e com toda a tua alma, com toda a tua força e com 
toda a tua inteligência; e ao teu próximo como a 
ti mesmo!” 28Jesus lhe disse: “Tu respondeste 
corretamente. Faze isso e viverás”. 29Ele, porém, 
querendo justificar-se, disse a Jesus: “E quem é 
o meu próximo?” 30Jesus respondeu: “Certo ho-
mem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas 
mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, 
espancaram-no, e foram-se embora deixando-o 
quase morto. 31Por acaso, um sacerdote estava 
descendo por aquele caminho. Quando viu o ho-
mem, seguiu adiante, pelo outro lado. 32O mesmo 
aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o 
homem e seguiu adiante, pelo outro lado. 33Mas 
um samaritano que estava viajando, chegou per-
to dele, viu e sentiu compaixão. 34Aproximou- se 
dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas 
feridas. Depois colocou o homem em seu próprio 
animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. 
35No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e 
entregou-as ao dono da pensão, recomendando: 
“Toma conta dele! Quando eu voltar, vou pagar 
o que tiveres gasto a mais”. E Jesus perguntou: 
36“Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do 
homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” 
37Ele respondeu: “Aquele que usou de misericór-
dia para com ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e 
faze a mesma coisa”. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem 
no-lo ensinará para que o possamos cumprir?’ 
13Nem está do outro lado do mar, para que pos-
sas alegar: ‘Quem atravessará o mar por nós 
para apanhá- -lo? Quem no-lo ensinará para que 
o possamos cumprir?’ 14Ao contrário, esta pala-
vra está bem ao teu alcance, está em tua boca 
e em teu coração, para que a possas cumprir. 
Palavra do Senhor.

15. CANTO DAS OFERENDAS - 93 Encontro.
1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ São respos-

tas ao carinho do Senhor / Um sim com todas as 
consequências/ Que se faz na existência repleta 
de amor

Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És bendito 
por toda vocação / Bendito sejas, bendito sejas,/
Bendito sejas, bendito sejas.

2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ Aí vai o 
coração e a missão / As lutas pela vida do teu 
povo/ Este ardor é como fogo que se acalma só 
na ação.

3. O que tenho é meu amor no teu amor/ Que se 
doa sem temor para servir / O saber, a humildade 
e o perdão/ A ternura e a compaixão... apresento 
neste sim



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em oração, e fazei crescer em santidade 
os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV - 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 palavra 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 proclama-
mos 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 ver-
dade, 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 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 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, dizen-
do: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É X O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS. Do mesmo modo, ao fim 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 DER-
RAMADO 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 me-
mória 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espí-
rito do vosso amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os membros do 
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comunga-
mos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 
perfeição na fé e no amor, em comunhão com o 
nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antô-
nio, 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 oprimidos; fazei que, a exemplo 
de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vos-
sa 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 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, 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.
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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos 
pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa sal-
vação cada vez que celebramos este mistério. Por 
Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br - Ex 1,8-14.22; Sl 123(124) Mt 10,34 - 11,1
3ª Br -  Zc 2,14-17; Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
4ª Vm - Ex 3,1-6.9-12; Sl 102(103); Mt 11,25-27
5ª Vd -  Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-30
6ª Vd - Ex 11,10 - 12,14; Sl 115(116b); Mt 12,1-8
Sb Vd -  Ex 12,37-42; Sl 135(136); Mt 12,14,21
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  22. CANTO FINAL
1. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que 

eu fale a língua dos anjos, serei como bronze 
que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos 
irmãos.

Ref.: O amor é paciente e tudo crê, é compassivo, 
não tem rancor, não se alegra com a injustiça e 
com o mal, tudo suporta,  é dom total!

2. Ainda que eu tenha vigor de profeta e o dom 
da ciência, firmeza na fé, ainda que eu possa 
transpor as montanhas, se eu não tenho amor, 
de nada adianta.

3. Ainda que eu doe meus bens para os pobres, que 
eu deixo meu corpo em chamas arder, será como 
sonhos, será tudo em vão, se eu não tenho amor, 
amor aos irmãos.

19. CANTO DE COMUNHÃO  (90º encontro)
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se 

esbarra em maneiras/Faz muito mais que 
pensa/ Supera qualquer diferença

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nunca 
se afasta/ Na vida humana que entende que 
a fé só, não basta

O próximo é aquele que faz a caridade/ Que 
ama e serve onde encontra a necessidade. 
(Bis)

2. O amor não reconhece idade/ E respeita 
as realidades/ Socorre, anima e dá vida/ A 
justiça tem nele guarida

3. O amor muita ação exige/ Decide com ter-
nura e não se omite/ Constrói, alimenta e 
educa/ Com carinho acolhe e escuta
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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 misericórdia, se-
jamos 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 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 20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Teu amor vai além da medida, se a 

medida é o meu próprio pensar. O teu 
sonho é partilha e convida todo ser a 
saber partilhar.

Ref.: Teu amor é de Pai e de Filho, sem 
limite, é de eterno vigor; é de Espírito 
Santo teu brilho, é total comunhão teu 
amor!

2. Teu amor vai além da medida, se a me-
dida é o que posso fazer. O universo 
confirma que a vida é o sublime desti-
no do ser.
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